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ÖNSÖZ 

 

16. yüzyılda yaşamış olan Şeyh Hasan Hüsâmeddîn Uşşâkî’nin “Dîvân”ının tam 

transkripsiyonlu metnini, şairin hayatını ve mensubu bulunduğu tasavvufî ekolün 

belirgin özelliklerini ve bunların şiirlerine nasıl yansıdığını ortaya koymak için 

hazırladığımız bu çalışmamızın Divan şiiri araştırmacıları ve bu alana ilgi duyanlar için 

bir kaynak teşkil edeceği umudunu taşımaktayız. 

Tez çalışmamıza konu ettiğimiz eser Ankara Milli Kütüphane Fahri Bilge 327 

numarada kayıtlıdır. Yaptığımız araştırmalar neticesinde divanın başka nüshalarına

rastlayamadık. Bu nedenle elimizdeki tek nüsha üzerinde çalıştık.

Tez çalışmamızın hazırlanması sırasında her türlü desteklerini esirgemeyen ve mesai 

saatleri dışında dahi gece gündüz demeden bize fedakârâne yardımlarda bulunan, 

danışman hocalarım Yard. Doç. Dr. Hüseyin YORULMAZ’a ve Yard. Doç. Dr. Nuran  

ALTUNER’e; yetişmemde katkısı olan ve emeği geçen tüm hocalarıma ve çalışmalarım

sırasında maddi-manevi desteklerini gördüğüm canım anneme ve sevgili eşime sonsuz 

teşekkürlerimi sunmayı bir borç addederim. 

Bu çalışmamızla Divan edebiyatımızın bir cevherinin daha günışığına çıkarılmasında

bir nebze de olsa katkıda bulunabilmişsek bundan büyük bir mutluluk duyarak 

kendimizi bahtiyar sayacağız. 

 

27 Ağustos 2008 

 Yavuz ÖZENÇ 
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Şeyh Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî, Osmanlı İmparatorluğu’nun en ihtişamlı döneminde 
yaşamıştır.16.yy’da Osmanlı İmparatorluğu ta başlangıçtan -kuruluş döneminden- beri belki 
de dünyada başka hiçbir devlete nasib olmayan bir biçimde -aradaki Fetret Devri’ni 
saymazsak- birbiri ardına gelen Osman Bey, Orhan Bey, Murad Hüdâvendigâr, Yıldırım
Bayezid, 2. Murad, Fatih Sultan Mehmed, 2. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan 
Süleyman gibi olağanüstü derecede iyi yetişmiş ve dahi sayılabilecek padişahlar tarafından 
son derece iyi yönetilerek zirve noktasına ulaşmıştır. Devletin siyasi alandaki bu yükselişi
diğer alanlara da sirayet etmiş kültürel ve sosyal alanlarda da bu yükseliş kendini 
göstermiştir.İzlenen fetih siyaseti neticesinde devlete katılan  topraklarla sınırlar genişlemiş
buna paralel olarak farklı kültürlerle ilişki kurulmuş, zengin bir kültür ve edebiyat ortamı
oluşmuştur. Edebiyat sahasında bu gelişmelere paralel olarak o döneme kadar Arap ve İran 
edebiyatlarının etkisi altında olan şiirimiz artık kendi kimliğini kazanarak olgunlaşma sürecine 
girmiştir. Divan edebiyatımızın şahikaları sayılan batıda Baki, doğuda Fuzûlî ortaya 
koydukları muhteşem eserlerle bizim edebiyatımızın Arap ve İran edebiyatlarından hiç de 
aşağı kalır yanı olmadığını hatta onlardan daha üstün olduğunu tebarüz ettirmişlerdir.         
Ancak edebiyatımız için bir şans olan fakat bu zirve isimlerle aynı dönemde yaşamış diğer 
sanatçılar için şanssızlık sayılabilecek bir dönemde eser veren şairler bu iki dev çınarın
gölgesinde kalmışlardır. 
İşte diğer alanlarda olduğu gibi edebî açıdan da son derece mümbit böyle bir ortamda 
temelleri Hoca Ahmed Yesevî tarafından atılan ve Horasan Erenleri vasıtasıyla Anadolu’ya ve 
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olgunlaşmanın da etkisiyle son derece başarılı ürünler ortaya konulmuştur. Şeyh Hasan  
Hüsâmeddin Uşşâkî de Halvetî tarikatının Uşşâkî koluna mensuptur. Mensubu olduğu
tasavvufî ekolün ilkelerini insanlara anlatmayı amaç edinerek oluşturduğu Divan; dini, ahlaki, 
tasavvufi, didaktik, konuları işleyen şiirlerden oluşmaktadır. Allah aşkı, peygamber sevgisi, 
mensubu bulunduğu tasavvufi ekolün prensipleri ön plandadır. Müstensihi hakkında tam 
olarak bir bilgi sahibi olamadığımız divan, Şeyh Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî’nin yaşadığı 
devirden yola çıkılarak 16. yy.a ait rik’a harflerle oluşturulmuş bir elyazmasıdır.  
Tarikat mensubu diğer bütün şairlerde rastladığımız bir hususu bu divanda da görmekteyiz. 
Şiirlerin yazılış amacı bir sanat göstermekten ziyade insanları eğitmek, kalplerinde Allah 
sevgisini yerleştirmek olduğundan şekil ve vezin açısından bir takım kusurlar görülmektedir. 
Fakat şiirler orijinal ifadeleri, coşkulu söyleyişleri ve taşıdıkları derin mânâları itibarıyla 
insanların belleğinde kolaylıkla yer edebilecek hususiyetleri dolayısıyla Şeyh Hasan 
Hüsâmeddin Uşşâkî Divanı’nı muasırları arasında ön planda görebiliriz. 
 

Anahtar kelimeler: Divan Edebiyatı, Şeyh Hüsameddin Uşşaki, Divan, Uşşakîlik 
 



v

Sakarya University Institute of Social Sciences         Abstract of Master’s Thesis 

Title of the Thesis: Sheikh Hüsameddin-i Uşşaki’s Divan text with transcription 
alphabet 

Author: Yavuz ÖZENÇ Supervisor: Assist. Prof. Dr. Hüseyin YORULMAZ 

Date: 27 August 2008                     Nu.of pages: XXV (p.t) + 130 (m.b.) + 33 (app.)                                                      

Department: Turkish Language Subfield: Clasic Turkish Literature 
 and  Literature 
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who are very clever like, Osman Bey, Orhan Bey, Murad Hüdavendigar, Yıldırım

Bayezid, 2. Murad, Fatih Sultan Mehmed, 2. Bayezid,  Yavuz Sultan Selim and 

Kanuni Sultan Süleyman. Reaching the peak on political side effected to other 

side.Social and cultural sides showed them on that time. As a result of the politic of 

conquer new territories added the country with these addings very rich culture and 

literature atmosphere occured. Paralled to these improving in the literature our poem 
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GİRİŞ 

Çalışmanın Amacı

Çalışmamızın konusunu Şeyh Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî ve meydana getirmiş olduğu

divanı oluşturmaktadır. Şeyh Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî’nin ve divanının sağlıklı bir 

biçimde değerlendirilebilmesi için şairin yaşadığı yüzyıla ait bilgiler verip bu bilgiler 

ışığında hayatını, edebî kişiliğini ve eserlerini ortaya koyduktan sonra divanın

transkripsiyonlu metnini verdik. Dinî-tasavvufî kavramlara son derece hâkim olan şairin 

bu kavramları şiirlerinde nasıl kullandığını tespit edebilmek amacıyla yaptığımız bu 

çalışmada Klâsik edebiyatımızın kendi kimliğini ortaya koymaya ve özgün eserler 

vermeye başladığı 16.yüzyılda dini-tasavvufi edebiyatımızda ortaya konulan bir eseri 

akademik çevrelere tanıtmayı amaçladık.  

Çalışmanın Önemi 

Yaptığımız bu çalışma ile öncelikle Şeyh Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Divanı’nın

transkripsiyonlu metnini vererek eserin anlaşılabilir hale gelmesini sağladık.

Çalışmamız, Klâsik edebiyatımızda 16.yüzyılda dini-tasavvufi edebiyat alanında ortaya 

konulan ve dönemi için son derece büyük önem taşıyan bu esere şairin hayatı, edebi 

kişiliği ve mensup olduğu tasavvufi ekol bağlamında dikkatleri çekmesi açısından önem 

arz etmektedir. Bu yüzyılda klasik edebiyatımız Arap ve İran edebiyatlarının etkisinden 

kurtularak kendi kimliğini kazanmış ve Bâkî, Fuzûlî, Zatî, Hayâlî Bey, Edirneli Nazmî, 

Taşlıcalı Yahyâ Bey gibi şairlerle özgün eserler meydana getirmiştir. Özellikle Bâkî ve 

Fuzûlî yazmış oldukları eserlerle edebiyatımızın Arap ve İran edebiyatlarından hiç de 

aşağı kalır yanı olmadığını, onlarla yarışabileceğini hatta onlardan daha üstün olduğunu

ortaya koymuşlardır. 

Yine bu dönemde Edirneli Nazmî, Tatavlalı Mahremî gibi şairler Arapça ve Farsça 

kelimelerle gittikçe ağırlaşan şiir dilimizi yabancı kelimelerden kurtararak sade bir dille 

şiir yazma yolunda çalışmalar yapmışlar ancak sanatçı yönlerinin fazla güçlü olmaması

nedeniyle dilde sadeleşme hareketlerinin öncüsü diyebileceğimiz bu teşebbüs pek 

başarılı olamamıştır. 
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Klasik edebiyatımızın bir kolu olan dini-tasavvufi edebiyat alanında da özellikle Allah 

aşkını ve peygamber sevgisini konu edinen eserler vücuda getirilmiştir. Bektaşîlik, 

Bayramîlik, Mevlevîlik, Melâmîlik ve Halvetîlik vb. tarikatların yaygınlaşmasıyla bu 

tarikatlara mensup  İbrahim Tırsî, Sümbül Sinan, İbrahim Gülşenî, Ümmi Sinan gibi 

mutasavvıf şairler kıymetli eserler yazmışlardır.Çalışmamıza konu edindiğimiz 

Uşşâkîlik tarikatının kurucusu Şeyh Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî’nin  Divanı da bu

eserlerdendir.      

Çalışmanın Yöntemi 

Çalışmamızı oluştururken ilk bölümde şairin hayatını, eserlerini ve edebi kişiliğini 

ortaya koymaya çalıştık. Şairin hayatı hakkındaki bilgileri onun hakkında yazılmış çok 

çeşitli kaynakları tarayarak edindik. Yaptığımız kapsamlı kaynak taraması neticesinde 

elde ettiğimiz bilgileri hayatı, edebi kişiliği ve eserleri olmak üzere üç bölümde verdik. 

Şairin hayatının ve edebî kişiliğinin daha iyi anlaşılabilmesi açısından kurucusu ve piri 

olduğu Uşşâkîlik hakkında bilgiler verdik. Şeyh Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî’nin 

şeyhlerini ve kendisinden sonra bu makama geçenleri kısaca belirttik. Edebi kişiliğini 

ve tasavvufi görüşlerinin eserine nasıl yansıdığını divanındaki beyitlerden yararlanarak 

ortaya koymaya çalıştık.

Çalışmamızın ikinci bölümünde divanın transkripsiyonlu metnini verdik. Divanda 

kullanılan nazım şekillerini, Edebî kişiliği bölümünde bir tablo halinde belirttik. Nazım

şekillerinin baş taraflarına aruz vezninin hangi kalıpları kullanılarak yazıldıklarını

belirttik. Beyitler sıralanırken her nazım şeklinde ayrı ayrı olmak üzere beyitleri 

numaralandırdık. Elimizdeki divanın bir yalnızca bir tek nüshasına ulaşabildiğimiz bir 

elyazması eser olması ve karşılaştırma yapabileceğimiz başka nüshalarının

bulunmaması sebebiyle okuyamadığımız kelimeleri …………….. şeklinde gösterdik. 

Çalışmamızın sonunda ekler bölümünde divanın tıpkıbasımını verdik. 

Çalışmamızda şairin hayatı ve eserleri ile ilgili alıntı yaptığımız kaynakları metin 

içerisinde parantez içine alarak belirttik. “Harvard usûlü kaynak gösterme” metodunu 

kullanarak hazırladığımız kaynakçada çalışmamız esnasında yararlandığımız eserleri, 

süreli yayınları ve diğer kaynakları belirttik.     
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BÖLÜM 1 :ŞEYH HASAN HÜSÂMEDDİN UŞŞÂKÎ’NİN HAYATI, 

EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

1.1. Hayatı

Şeyh Hasan Hüsameddin Uşşâkî tasavvufun, Halvetiyye kolunun Uşşâkî şubesinin 

kurucusudur. Esas adı Hasan, lakabı Hüsâmeddîn (Dinin keskin kılıcı) dır. H.880 

(M.1473) yılında Buhara’da dünyaya gelmiştir. (Bursalı, 2000: c.2, 228) Hacı Teberrük 

adında bir tüccarın oğludur (Özdamar, 2001: 9). Soyu İmam-ı Hasan (r.a.), Hz. Ali 

(k.v.) ve Resul-i Ekrem (s.a.v.) efendimize ulaşır. İslâmî ve tasavvufi ilim tahsilini 

babasının nezaret ve himayesinde tamamlamıştır. Gençliğin de tasavvufun Kübreviyye 

yolunun Nurbahşiyye kolunda manevi yönden ilerleyerek fazilet ve irfan sahibi kâmil 

bir zat olmuştur. Babasının vefatı onu son derece üzmüş ve böyle acılı bir halde iken 

gördüğü bir rüya üzerine ticarethanesini ve mal varlığını kardeşi Mehmed Çelebi’ye 

bağışlayarak  Erzincan’a gitmiştir (Özdamar, 2001: 10). Burada İslâm ve tasavvuf âlimi 

Emir Ahmed Semerkandi hazretlerine ilim öğrenmek üzere talebe olmuştur (Bursalı,

2000: c.2, 229). Hazret-i Pir’in İslâm ve Tasavvuf ilmine karşı olan aşkı ve mürşidine 

olan bağlılığı nedeniyle kendisine, mürşidi tarafından Tasavvufun Halvetiyye 

kolundan hilafetname  verilmiştir. Daha sonra İslâmî ve Tasavvufî ilimleri öğretmek ve 

halkı irşad etmek amacıyla Uşşâk şehrine gönderilmiştir. Uşşak şehrini kendisine mekân 

tuttu. Şehrin ismine izafeten “Uşşākî” adıyla şöhret buldu. Kendisine bağlanan gönül 

erlerine de Uşşâkî dendi. Böylece Halvetîlikten Uşşâkî kolu çıkmış oldu (Bursalı, 2000:

c.2, 229). 

Şeyh Hasan Hüsameddin Uşşâkî, hocası Emir Ahmed Semerkandî Hazretlerinin 

vefatından sonra İslâmî ve tasavvufî ilimleri öğretme ve yayma görevini üstlenmiştir 

(Özdamar, 2001: 10). Padişah II. Selim’in oğlu şehzade Murad’a padişah olacağına dair 

bir müjde vermiştir. III. Murad padişah olduktan sonra onu ısrarla İstanbul’a davet 

etmiştir (Bursalı, 2000: c.2, 229). Bu davet üzerine İstanbul'a hicret etmiştir. Şeyh 

Hasan Hüsameddin Uşşâkî, İslâmî ve Tasavvufî ilimleri öğretme ve yayma 

çalışmalarına İstanbul'da  devam ederken; kendisine karşı gösterilen aşırı ilgiden 

bunalarak Uşak’a geri dönmek istemiştir. Padişah III. Murad kalması için ısrar etmiş ve

onun için Kasımpaşa'da bir irfan yuvası inşa ettirmiştir (Bursalı, 2000: c.2, 230).  
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121 yaşındaki gittiği son haccın dönüşünde Konya’da H.1001 (M.1593) yılında vefat 

etmiştir. Kabri Kasımpaşa'daki Uşşâkî âsitânesindedir. 

Şeyh Hasan Hüsameddin Uşşâkî, padişah III. Sultan Murad’a hacca gideceğini beyan 

ettikten sonra hac hazırlığını yapıp, yola çıkmıştır. Nakledilir ki: Şeyh Hasan 

Hüsameddin Uşşâkî, Hicaz seferine çıkacağı sırada oğlu Mustafa Efendi’ye, eşinin 

hamile olduğu ve bir kardeşlerinin dünyaya geleceğini  söyleyerek: “Bizim Hakk’a 

yürümemiz mukadderdir. O saadetli oğlumun ismini Abdurrahim koy ve kendisinin ilim 

ve terbiyesiyle meşgul ol” diye vasiyette bulunmuştur. Mekke-i Mükerreme’ye vararak, 

Hac farizasını yerine getirerek hacı olmuşlardır. Daha sonra Medine’ye gelerek 

Resûlullah (s.a.v) Efendimiz’in mübarek ravzalarını ziyaret etmişlerdir (Bursalı, 2000:

c.2, 231). Hac dönüşü Konya’ya gelindiğinde, Hazret-i Mevlana’nın türbesini ziyaret 

ederler. Ziyaretini müteakip Mevlevi şeyhi olan dedeyi yanına çağıran Şeyh Hasan 

Hüsameddin Uşşâkî, dedeye şu talimatı verir. “Biz burada Hakk’a yürüyeceğiz, cenaze 

hazırlığımız burada yapılacak. Fakat cenazemiz İstanbul’dan gelecek heyete teslim 

edilmek üzere muhafaza edilecektir.” buyurmuşlardır. Bir müddet sonra rahatsızlanan 

Şeyh Hasan Hüsameddin Uşşâkî, H.1001 yılında 121 yaşında iken Konya'da Allah’ın

rahmetine kavuşmuştur. 

Cenaze namazı kılındıktan sonra Konya valisi, Hazret-i Pir’in mübarek cesedini 

kokmaktan muhafaza kasdıyla ilaçlanmasını istemiştir. Müridleri bu isteğe karşı 

çıkmışlar ve bir tarikat pirinin cesedinin asla kokmayacağını, ısrarla ileri sürmeleri 

üzerine vali de bu isteğe uymaya mecbur kalmıştır. Evlatları Mustafa ve Abdülaziz 

efendiler aldıkları işaret-i maneviye ile Konya’ya gelirler. Nitekim oğullarının

İstanbul’dan Konya’ya gelmelerine kadar on dört gün Mevlevi tekkesinde saklanan 

cenazesi, kokmak şöyle dursun, çevresine misk kokuları yaydığı görülmüştür. 

Şeyh Hasan Hüsameddin Uşşâkî, vasiyetleri mucibince, oğulları mübarek cesedlerini bir 

öküz arabasına koyarak Konya’dan yola çıkarlar ve uzun bir yolculuktan sonra İstanbul, 

Üsküdar’a gelinir. Cenazesi Üsküdar’a geldiği zaman Aziz Mahmud Hüdai Hz. 

tarafından karşılandı (Şapolyo, 2006: 214). Padişah III. Murad, İstanbul tarafına

geçebilmesi için Üsküdar’da halen “Öküz iskelesi” diye anılan sahil kısmına sallar 

koydurmuş olduğundan arabayı çeken öküzler iskelede hiç durmaksızın hazırlanmış 
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sallara geçerler. Dolmabahçe’de karaya çıkan öküz arabası oradan Kasımpaşa’ya 

gelerek şimdiki türbenin önünde durur. Kendi dergâhına bir kabir kazdırılarak orada 

defnedilir (Bursalı, 2000: c.2, 232). 

Hasan Hüsameddin Uşşâkî Hazretlerinin kabri İstanbul, Beyoğlu İlçesinde, Kasımpaşa

da, Hacı Ahmed Efendi Mahallesinde Pir Hüsameddin Sokağı üzerinde yer alan Uşşâkî 

âsitânesi (külliyesi) içinde bulunmaktadır (Yücer, 2004: 211).   

 

Türbesini de barındıran bu tevhidhane, Uşşakiliğin âsitânesi ve Şeyh Hasan 

Hüsameddin Uşşâkî’nin makamıdır. Önceleri ahşap ve kârgir olan bu tevhidhane, daha 

sonra tersane emîni Yusuf Efendi (Ö.1748) tarafından yeniden külliye olarak inşa

ettirilmiştir. 1718 yer sarsıntısından sonra türbe ve tevhidhane harap olmuş ve II. 

Abdülhamid tarafından binalar yeniden onarılmış ve etrafı duvarlarla çevrilerek koruma 

altına alınmıştır. 16.yy’ın son çeyreğinde Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşâkî tarafından 

kurulan Uşşâkî külliyesi 1925 tarihine kadar aralıksız hizmet vermiştir. 1960 yılında

külliyenin tarihi öneme haiz semahane, haremlik ve selamlık bölümü bilinçsizce 

yıkılarak yerine bir ilkokul inşa edilmiştir. Bu muhteşem külliyeden geriye kalan 

unsurlarda 1982’de onarılmıştır. H.1310 (M.1890) yılında ki depremden sonra, türbe ve 

tevhidhâne harap olmuş, Pir Hazretlerinin kabr-i şerifleri bu olay tesiriyle çukurda 

kaldığından su istilasına uğramıştır. Hazret-i Pir, zamanın Padişahı II. Abdülhamid’e 

rüyasında görünüp, 

-“Kabrimdeki mahsuru izale ediniz” diye ihtarda bulunur. 

Padişah uyanınca Hacı Ali Paşa'yı huzuruna çağırarak, olayı anlatır. Sultan ll. 

Abdülhamid, Hazret-i Pir’in dergâhının nerede olduğunu bilmiyordu. Rüyâda gördüğü

türbe ve tevhidhâneyi tarif ederek Hacı Ali Paşa’yı bu iş için görevlendirdi. Hacı Ali 

Paşa, Kasımpaşa’da tarif edilen türbeyi ararken o zamanın mürşidi Cemaleddin 

Efendi'ye  rastlar ve ondan türbenin yerini sorarak öğrenir.  Türbeyi bulur, harap halini 

ve su baskınından gördüğü zararı tespit ederek keyfiyeti padişah'a arz eder. Padişah II. 

Abdülhamid, türbesinin etrafına duvar yaptırmış ve kabrini yükseltmiş, ayrıca 

semahane, türbe, haremlik ve selamlıktan teşekkül eden  külliye yaptırarak yeniden imar 

ettirmiştir (Bursalı, 2000: c.2, 232). 
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Şeyh Hasan Hüsameddin Uşşâkî’nin, üç oğlu ve bir kızı olup, oğulları ulemadan 

Mustafa Efendi, Abdulaziz Efendi ve Abdurrahim Efendidir. Kızı Ferah Sultan'dır. 

Kendisinden sonra gelen aile efradı Uşşâkîzâde adını, aile adı olarak muhafaza etmiştir. 

 

Mustafa Efendi: Hüsameddin Uşşâkî’nin  büyük oğlu olup H.970 (M.1562) yılında

doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra Müderris olarak, Halep, Kudüs, Medine, Selanik, 

Bursa, Edirne ve Eyüp mollalığı yaptı. Ramazan H.1033 (M.1624) yılında İstanbul 

kadısı olup,  

 

H.1034 (M.1624) yılında azledilerek Anadolu kazaskeri payesi verildi. H.1037 

(M.1628) yılında vefat etti. Kasımpaşa'da Uşşâkî âsitânesinde medfundur. Salih, iffetli, 

vakarlı idi. Âlim bir zat olup, devrinin ileri gelen yazarlarındandı

Abdulaziz Efendi: Hüsameddin Uşşâkî’nin ortanca oğludur. H.978 (M.1570) yılında

doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra Müderris olarak H.1040 (M.1631) yılında Halep 

mollası oldu. H.1042 (M.1632) yılında azledildi. H.1045 (M.1635) yılında vefat etti. 

Kasımpaşa’da Uşşâkî âsitânesinde medfundur. Devrinin ileri gelen devlet adamlarından 

âlim bir zat idi. 

 

Abdurrahim Efendi: Hüsameddin Uşşâkî’nin küçük oğludur.  H.1001 (M.1593) yılında

doğdu. Eğitimini tamamladıktan sonra Müderris olarak Halep, Diyarbakır, Galata ve 

Üsküdar mollası oldu. H.1078 (M.1667) yılında vefat etti. Edirnekapı’da medfundur. 

 

Ferah Sultan: Hüsameddin Uşşâkî’nin tek kızıdır. H.983 (M.1576) yılında doğdu.

Medrese-i Uşşâkî’de tahsil gören Ferah Sultan Gazi Evranos ailesinden olan Basra 

Kadısı Vardarizade Mehmed Efendi ile evlenmiştir. H.1055 (M.1645) yılında vefat 

etmiştir. Kasımpaşa’da Uşşâkî âsitânesinde medfundur. 
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1.2. Tarikatı (Halvetî-i Uşşâkî) 

Tasavvuf kelimesine çok çeşitli manalar yüklenmiştir. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü

isimli eserinde Prof. Dr. Süleyman Uludağ, bu manaları şöyle izah etmektedir: Sof 

giymek, saf olmak, ilk safta bulunmak bulunmak, suffa ashabı gibi yaşamak. Tasavvuf 

baştan başa edebdir. Kötü huyları terk edip güzel huylar edinmektir. Kimseden 

incinmemek, kimseyi incitmemektir. Nefse karşı girişilen ve barışı olmayan bir savaştır. 

Herkesin yükünü çekmek, kimseye yük olmamaktır. Bütün mensuplarının birbirini dost 

ve kardeş tanıdığı bir birliktir. Hakk ile birlikte ve Onun huzurunda olma halidir. 

Hakk’ın seni senden öldürmesi ve kendisiyle yaşatmasıdır. Keşf ve temaşa halidir.  

Temiz bir kalp ve pak bir gönül sahibi olmaktır. Nefsinden fânî, Hakk ile bâkî olmaktır. 

Kâmil bir insan olmaktır. Hakk’a ermektir (ermiş olmaktır) (Uludağ, 2001: 339, 340).  

İskender Pala ise tasavvufu şöyle izah etmektedir: Tasavvuf İslam mistisizmi demektir. 

Kelimenin ortaya çıkışı hakkında değişik izahlar varsa da, İslamiyet’te tasavvufun ne 

zaman ve nasıl başladığı şüphe götürür bilgilere dayanmaktadır. Ancak İslam dininin ilk 

dönemleri diyebileceğimiz Hulefâ-i Raşidin zamanında, şekli planda birtakım ayrılıklar 

ortaya çıkmaya başlamış ve bu da gerek siyasi, gerek fikri,  gerekse ameli hayatta 

değişik uygulamalara yol açmıştır. Kader meselesi, Hz. Ali’nin halifeliği ve Ali 

taraftarlığı birtakım insanlar arasında tartışma konusu oluyordu. Hulül ve tenasüh gibi 

esasları kabul etmiş olan bu aşırı gruplar daha sonra Şiiliği oluşturacaklardır. İslam 

dininin Budist, Zerdüşt, Hristiyan, Musevi ve Maniheistler arasında hızla yayılması,

dinin özünde asla görülmeyen, ancak uygulama ve dış yapıda kendini hissttiren değişik 

fikirlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kur’an-ı Kerim’in iç âlemine indiklerini ve 

özünü anladıklarını ileri süren bu tür fikirler Batınî düşünceyi ortaya koydu. Bunun 

yanında daha ilk dönemlerden itibaren İslam içinde de bazı zahidler yetişmişti. İlk sûfi 

ünvanını alan Kûfe’li Ebû Hişam’dan sonra birçok sûfî yetişti. 9. yy.da Horasan erenleri 

ve Irak sûfîleri iki büyük grup halinde ortaya çıktı. 10. yy.dan sonra ise Yunan felsefesi 

tasavvufta etkili olmaya başladı. Fahreddin Râzî, Fârâbî ve İbn Sinâ’dan sonra 11.yy.da 

Kuşeyrî, Gazâlî gibi âlimlerin fikirleri, tasavvufun gelişmesinde önemli rol oynadı. İşte 

asıl tarikatlar bu dönemde ortaya çıkmaya başladı. Tekkeler çoğalıp dervişlik toplumun 

her sahasına yayıldı. Padişahtan kula her grup insan, tasavvufa meyletti. Muhiddîn-i 

Arabî’den sonra bu fikirler daha da yaygın hale geldi. Anadolu’da tasavvufun gelişmesi 
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13. yy.a rastlar. Moğol istilasından kaçan şeyhlerin Anadolu’ya sığınmaları, halkın

fakirlik ve zor günler yaşıyor olması, siyasi ve sosyal hayattaki entrikalar, 13. yy. 

Anadolu’sunda yönelecek tek kapı bırakmıştı. O da tasavvuf idi. Gerek gezginci gerekse 

yerleşik tasavvuf kuruluşları bir anda Anadolu’yu kapladı. Yine bu yıllarda İran 

edebiyatının etkisiyle divan edebiyatı doğmaya başladı ve bu edebiyatta tasavvuf 

önemli bir yer tuttu (Pala, 2002: 36, 37, 38). Tasavvuf -bu anlamda İslam’ındoğuşundan 

beri var olmakla beraber ekolleşip tarikatlar haline gelmesi İslam dininin zuhurundan 

200 yıl sonra olmuştur (Araz, 1987: 918). Diğer bütün düşünde akımlarında olduğu gibi 

tasavvufun da kendine has birtakım özel terimleri olduğu görülmektedir. Maşuk: Allah, 

Şarap: İlahi aşk, meyhane: Tekke, dergah, Sakî: Mürşid, Şem’: İlahi nur…vb. (Levend, 

1984: 45).  

Halvetîlik İslam dünyasında en yaygın tarikattır (Uludağ, 1987: 393). Halvetîlik Ebû 

Abdullah Sirâcüddîn Ömer Bin Ekmelüddin Lâhicî (öl.1349 veya 1397) tarafından tesis 

edilmiştir. Sirâcüddîn Harzem’e gidip amcası Kerîmüddîn Muhammed bin Nur’ul 

Halvetî’ye (1317) intisâb etmiş, onun ölümünden sonra da post-nîşîn olmuştur. 

Zamanının büyük bir kısmını içi boş bir çınar ağacı içinde halvette geçirdiği ve halvette 

kalmayı çok sevdiği için kendisine “Halvetî” lakâbı verilmiştir (Öztürk, 1997: 45).  

Bu zat zamanın büyük bir kısmını halvette geçirdiği ve halvette kalmayı çok sevdiği

için kendisine ayrıca “halvetî” lakabı verilmiştir. Hacca gittiğinde sahrada dolaşırken, 

bir gün içi boş ve büyük bir çınar ağacı görüp, halvete niyetle kırk erbaîni birbiri ardına

tamamladığını, tesis ettiği tarikatın adına “Halvetiyye” denilmesinin nedeninin de bu 

olduğu söyleniyor (Eraydın, 1994: 389). Halvetiyye-i Uşşâkîyye, tasavvufun Halvetiyye 

yolunun bir koludur.  

Hüsameddin Uşşâkî Hazretleri irşada Uşşâk’ta başlayıp, feyzini orada yaymasından 

dolayı, kendisine Uşşâklı manasına gelen Uşşâkî denilmiştir (Bursalı, 2000: c.2, 229). 

Halvetî yolundan geliştirdiği kola da Halvetiyye-i Uşşâkîyye denilmiştir. Uşşâkî, âşık

kelimesinin çoğulu olan uşşâk’tan gelmektedir. Şeyh Hasan Hüsameddin Uşşâkî’ye,  

mürşidi Emir Ahmed Semerkandi Hazretleri tarafından Kübreviyye'nin Nur Bahşiyye 

yolundan hilafet  verilmiştir. Pir Hazretleri İstanbul'a geldiği zaman, büyük veli Ümmi 

Sinan Hazretleri kendisine iltifatta bulunmuş ve Sinânî tâc ve hırkası giydirerek halveti 



9

yolundan hilafet vermiştir (Özdamar, 2001: 9). Enver Behnan Şapolyo, Mezhepler ve 

Tarikatlar Tarihi isimli eserinde Uşşâkiyye silsilesini şu şekilde belirtmiştir: 

- Hazreti Pir Ümmî Sinan 

- Hazreti Şeyh Seyyid Ahmed Semerkendî 

- Pir Hazreti Hasan Hüsâmettin Uşakî (Şapolyo, 2006: 509,510). 

Binaenaleyh her iki tasavvuf yolundan icazeti bulunan Şeyh Hasan Hüsameddin Uşşâkî  

bu yollardan büyük  feyizler almış ve bu feyiz nehirleri ile ummanlaşmıştır. Bu yolda  

manevi ilim deryasına dalmış, coşan aşkı ve aldığı manevi emir üzerine Uşşâkîlik 

yolunu kurmuştur.  

 

Uşşâkîye, Halvetîliğin Hasan Hüsameddin Uşşâkî tarafından kurulmuş olan koludur. 

Uşşâkîyenin Cemâliye, Salâhiye, Muslihiye, Cahidiye, Sezâiye-i Uşşâkiye ve Uşşâkiye-

i İrşâdiye kolları bulunmaktadır (Yücer, 2004: 209). Hasan Hüsameddin Uşşâkî 

Hazretlerinin meydana koyduğu Halvetiyye-i Uşşâkîyye’den daha sonra üç zatı

muhterem Pir’lik makamına yükselmişlerdir. 

 

Tarikat sahibi Ebî Nizam eş-Şeyh Mehmed Cemaleddin Uşşâkî Edirne’lidir. Şeyh 

Mehmet Hamdi Bağdâdî Hazretlerinden ilim irfan tahsil ederek hilafet almış ayrıca 

Hasan Sezâî Hazretlerinden de Gülşeniyye, Sümbüliyye, Şabaniyye ve Nakşıbendiyye 

yollarından da icazet almıştır. İslam ve Tasavvuf ilminde büyük alim olan Pir-i Sânî 

Cemaleddin Uşşâkî Hazretleri bu ilim deryasını insanlara aktarmak için irşad hizmetine 

Edirne'de, daha sonra İstanbul, Eğrikapı'da devam etmiş ve H.1164 (M.1750) yılında

İstanbul'da vefat etmiştir. İrfan ve dolu bir dille yazılmış şiirleri bir divan teşekkül 

ettirecek kadar çoktur (Vicdânî, 1995: 244).   

 

Tarikat sahibi Abdullah Selahaddin Efendi son devir Halvetî şeyhlerinin 

büyüklerindendir. H.1130 yılında Balıkesir’de bir rivayette de Kesriye’de doğmuş 20

yaşına kadar memleketindeki âlimlerden ders alarak yetişmiş, sonra İstanbul’a gelmiştir. 

Divan-ı Hümayun’da kâtiplik yapmıştır. Ebî Nizam eş-Şeyh Cemaleddin Efendiden 

tarikat alarak dünya işlerinden el çekmiş, tevhid sırları kendisine açılıncaya kadar 7 sene 

halvette kalmış, işte bu mücahedeleriyle meşgul olarak kendi adına nisbet edilen 

Salâhiye kolunu kurmuştur. Şeyh-i Ekber Muhiddin-i Arabî Hazretleri gibi ilmi ve 
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irfanı cihanı kuşatan bir velinin ruhaniyyetinden faydalanmıştır. H.1197 yılında vefat 

etmiştir. 210 adet eseri vardır (Vicdânî, 1995: 245, 246). 

 

Halvetiyyenin Cahidiye şubesini kurdu. Cemâliyenin Ahmed Câhidî Uşşâkî kerâmet 

ehli, velî bir zâttır. Ahmed Câhidî,  H.1170 (M.1757) yılında vefat etmiştir. Türbesi 

Çanakkale Kilitbahir'dedir. “Câhidî Dîvânı” ve “Kitâbu’n-Nasiha” adlı iki eseri vardır. 

 

Rumeli ve Marmara boyunca yaygınlaşan Câhidiye ve Bektaşî etkilerinin görüldüğü

Muslihiye kolları tarikat özelliğini kaybetmiş Uşşâkiye’den ayrılmıştır. Daha ziyade 

rind meşrep tasavvuf anlayışının temsilcisi olan bu ekoller İstanbul’da 

yaygınlaşamamıştır (Yücer, 2004: 210).  

 

1.3. Şeyh Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî’nin Edebî Kişiliği

Şeyh Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî 16. yy.da yaşamış ve tasavvuf alanında zamanının

önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Diğer bütün tasavvuf erbabında

olduğu gibi amacı şairlik yeteneğini göstermekten ziyade insanları hak yoluna davet 

etmek olduğundan şiirlerini bu doğrultuda vücuda getirmiştir. Bu yüzden edebî 

kaygılardan olabildiğince uzak kalarak, söylediklerinin insanların hafızalarında ve 

gönüllerinde nasıl en kolay biçimde yer edeceğini düşünerek şiirlerini söylemiştir.     

Zaten bu durum divanda yer alan nazım şekillerindeki çeşitli aruz kusurlarının

bulunmasında, bazılarının vezinsiz olmasında ve biçimsel birtakım kusurların

bulunmasında görülmektedir. Fakat bütün bunlar, Onun şairliğine, edebî şahsiyetine 

asla halel getirmez. Adeta birer mısra-i berceste hüviyetinde olan bazı beyitleri 

görmezden gelinemez. Onda, bazen Yunus’tan, bazen Mevlânâ’dan, bazen de Fuzûlî’ 

den izler görmek mümkündür. Divandaki nazım şekillerinin dağılımı şöyledir: 
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Şeyh Hüsâmeddîn Uşşâkî Divanındaki Nazım Şekillerinin Dağılımı

NAZIM    
ŞEKLİ

ŞİİR NO ŞİİR
SAYISI 

Mesnevi  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  7  

Kaside  
9, 14, 34, 35, 36, 44, 55, 64, 65, 70, 77, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 
91, 93, 94, 96, 97, 98, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 135, 138, 139, 
140, 148, 153, 155, 158, 161, 163, 173, 176, 179, 187  

44  

Gazel  

10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 90,
92, 99, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 133, 134, 142, 143, 144, 145, 146,
147, 151, 156, 157, 159, 160, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 175, 177,
178, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 188, 189, 191, 192 

117  

Murabba  26, 33, 41, 43, 46, 76, 78, 85, 95, 100, 102, 127, 130, 132, 136, 
137, 141, 152, 154, 162, 164, 170, 174, 190  24  

Muhammes  8, 15, 83, 101, 121, 149, 150, 185  8  

Tahmis  169  1  

Müseddes  129  1  

Divanda gazellerin ve kasidelerin diğer nazım şekillerine nazaran daha fazla bir yekün 

tuttuğunu görmekteyiz. Kaside “niyet etmek, yaklaşmak” anlamlarında “kasada” 

kökünden gelen Arapça bir kelimedir. Bir kişiyi övmek ve karşılığında yardım istemek 

için yazılan şiirlere denir (İpekten, 1999: 38).  Kasidelerin büyük çoğunluğu medhiye 

türündedir. Gazel ve kasidelerden sonra murabba nazım şekliyle oluşturulmuş şiirler 

gelmektedir. Onun şiirleri “ahlâkî ve tasavvufî birtakım kavramların, ayetlerin ve 

hadislerin işlenmesi” (Yorulmaz, 1996: 14) olarak görülen ve edebiyat tarihçileri 

tarafından hikemiyât olarak adlandırılan akımın özelliklerini taşır. 

Allah: Edebiyatta Allah (cc) daha çok İslami inançlara uygun olarak da çok vasıflarıyla 

zikredilmektedir. Divan edebiyatında Allah’ın birliğini anlatan tevhidler, ve O’na 

yakarışları konu edinen münâcaâtlar önemli yerler tutar. Hemen şair çeşitli nazım

şekilleriyle -özellikle kaside- O’nu anlatmışlardır. Gerek bu manzumelerde, gerekse 

münferit beyitlerde Allah, şeriat dahilinde ve sıfatları ile anılır. Divan şairlerinin köklü 
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İslami bilgilere sahip olduklarını ve yaşadıkları dönemlerin dini hayat düzeyini 

düşündüğümüzde, onların normalden öte bir bilgi birikimiyle ve tazim ile Allah’tan 

bahsetmelerinin nedeni kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Allah, Hak, Rab, Perverdigar, 

Yezdan, İlah, Huda, Tanrı, Barî, Rahman, Rahim, Kibriya vs. çeşitli adlar adlar altında

doğrudan doğruya, Yed-i Kudret, Dest-i Kudret, Nakkâş-ı Ezel, Hakim-i Mutlak vs. 

adlar altında da mecaz manalarla bir divan şairinin asla işlemekten vazgeçemeyeceği bir 

konudur (Pala, 1995: 34,35). 

Vāŝ�l-�Mevlā’dur ol ‘ālí-neseb  

Old� ‘a�ķ-� Ģaķķ ile te�ne-leb (3-20) 

�ri�di feyż-i Rabbāní baña pír-i šaríķatden  

Mu‘aššar old� cān-� dil me�āmm-� būy-� vaģdetden  

Rehā-yāb�m benüm hecr-i ģaķíķat mevc-i keśretden  

Tecellí itdi mir’āt dile burc-� hüviyyetden  

Bi-ģamdillāh bugün dídār-� Ģaķķ’�n mažhar� old�m (149-3)  

‘Amā bezminde ben iśbāt-� maģv içün dü�üb f�kre 

 Teveccüh eyleyüb Ģaķķ’a iri�dim dā’imí źikre 

 Mežāhir olub žāhir mir’āt irdi çün bize 

 Ŝoyundum ħavf libās�ndan iri�dim noķša-i s�rra 

 O noķša içre maģv itdim vücūdum Ģaydarí old�m (149-4) 

Zāhidā dídār-� Ģaķķ’d�r rūz-� �eb maķŝūd�muz  

Ŝanma kim biz šālib-i ġ�lmān ü ħūrí cennetüz (96-2) 

Dergeh-i Mevlā’yadur ŝ�dķ ile ģācāt�muz  

Kimseye yoķdur bizim źerre münācāt�muz (103-1) 
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Ħo�dur baña cihanda olursa cefā-y� Ģaķķ

Cān u göñülden ‘ā��ķ olur mübtelā-y� Ģaķķ (120-1) 

Ŝanma senden ġayr� yā Rabb yār eylerler ‘ā��ķlaruñ  

‘A�ķ ile �evķini heb kār eylerler ‘ā��ķlaruñ (130-1) 

Aşk: Birçok dinlerde ve efsânelerde yaradılış aşkla başlar. Tasavvufun temelini de 

“Küntü kenzen mahfiyen” olarak bilinen “Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi istedim 

ve âlemi yarattım.” Kudsî hadisi oluşturur. Bu hadisin içeriğinde de aşk vardır. Vahdet-i 

vücud anlayışı da Allah bilmeyi ve tanımayı aşk yoluyla gerçekleştirmek ister. İnsân-ı

kâmilin Allah’a kavuşmak için ilk yapacağı şey mâsivâdan geçmek yani Allah yolunda 

nefsini öldürmektir. Ancak böylece fenâfillah makamına erer ve sevdiğine kavuşur. Aşk

Allah’ın zâtına ait bir özellik oduğu için Allah’ın sırrı ve tecellisi bu aşkda saklıdır. 

Muhiddin Arabî dışında bütün mutasavvıflar aşkı ikiye ayırır: Mecâzî aşk ve hakîkî aşk.

Mecâzî aşk yani insanî aşk hakiki aşka giden bir duraktır. Hakiki aşk ise Allah aşkıdır. 

Sûfi ancak bu ilâhi aşkla gerçek sevgiliye ulaşabilir ve Allah ile bir olma zevkini 

tadabilir. 

Aşk insanın yaradılışındaki güzellik ve varlığın temelini oluşturur. Yani Allah insanı

kendine ayna olsun diye yaratmıştır. İnsan ahsen-i takvim yani en güzel kıvamda 

yaradılmışlardandır. Allah ise hüsn-i mutlak yani mutlak güzellikdir. Bütün aşkların

temelinde güzellik vardır, güzelliğin kaynağı ise Allah’ın üstün güzelliğidir. Bu 

durumda Allah’dan başkası sevilmez, tıpkı Allah’dan başkasına ibadet edilmediği gibi. 

Allah sevgisi insanın yaradılışından beri vardır. Güzele karşı ilgi duymanın nedeni de 

budur. Bu ilgi de aşkı doğurur. Allah’a karşı duyulan aşk, maddeden manaya cisimden 

ruha yönelir. Bu yönelişte heyecan, çoşku, vecd ve ıstırap bir araya gelir ve sâlik 

parçadan bütüne; kendinden gerçek sevgiliye doğru bir ilerleyiş ile artan yakınlaşmanın

heyecanını duyar. Bu yolun sonunda âşık mâşuka dönüşür. Fânîliğinin “Bâkî” alanda 

hissettiği anda irâdesi kaybolur. Artık aşk görevini yapmış, hakikatin tecellisindefani 

varlığı silinmiştir. “Hakk ile Hak olmak” budur. Aşk, sâliki, sıfata değil zata eriştirir. 

Tarîk-i ahyâr, Tarik-i ebrâr, Tarîk-i şuttâr gibi yolların her birinde cezbe varsa da  Tarîk-
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i şuttârda cezbenin ön plana geçtiği görülür. Aşk, cezbe ile yakından ilişkilidir. Hadise 

göre Rahman cezbelerden bir cezbe vardır ki insanların ve cinlerin ibadetlerine eşittir. 

Cezbe sevgiyi benimsemekle başlar. Ancak sâlik için cezbeyi iztemek yeterli çalışma 

sayılır. Çünkü cezbe aşkı çoğaltır. Âşıkların mezhebince kulu Allah’a ulaştıracak her 

şey farzdır. Cezbeli bir aşk bu farzların ilkidir ve mutlak uymak gerekir. O öyle yakıcı

bir ateştir ki neyi bulsa yakar. Hakikat yolcuları aşktan başka bir şeyle uğraşmazlar. 

Onların bedeni aşk ile diri kalır. Öyleyse aşksız yaşamak ölmek demektir. Ancak aşığın

maşuk uğruna can vermesi de aşkın şartlarındandır. Mevlânâ der ki: “Aşk acıyı tatlıya, 

toprağı altına,  kederi neşeye, ağrıyı şifaya, hapishaneyi güllüğe, hastalığı nimete, kahrı

rahmete çevirir. Ölüyü dirilten ve köleyi efendileştiren aşktır (Pala, 1995: 53,54). 

Vāŝ�l-�Mevlā’dur ol ‘ālí-neseb  

Old� ‘a�ķ-� Ģaķķ ile te�ne-leb  (3-20) 

Gel vücūduñ nüsħas�ndan ‘ilmü’l-esmāy� gör  

‘Ādem-i ademden öġren ders-i ‘a�ķ� dā’ima (13-3) 

Şeyh Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî, aşk ateşiyle yanmak istediğini, aşka mübtelâ olmak 

istediğini şu beyitte adeta mısra-i berceste şeklinde ifade etmiştir. 

Dili āhen-ŝ�fat nerm eyle nār-� feyż-i ‘a�ķ�ñla  

Ay�rma źevķ-i �evķüñden beni ‘a�ķa giriftār it (22-3) 

Ġam-�Mecnūn-� ‘a�ķ� ‘ā��ķ� ġam-ħār olandan ŝor

Šabíbim derd-i bímār-� yine bímār olandan ŝor (63-1) 

Dergehinde ķul olan ‘āleme sulšānlanur 

Kime kim ‘a�ķ�ñ iri�se mest olur ħayrānlanur (44-1) 
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Mecnūn-ve� eyle çün ge�t-i beyābān

Hem cezbe-i ‘a�ķ ile o mestāne gerekdür (48-3) 

Nār-� ‘a�ķuñla senün ben yanmaķdayum dā‘imā

‘A�ķ bir �em‘-i ilāhí aña cān pervānedür (54-3) 

‘A�ķ-� Ģaķķ’d�r çün erenlerden benüm istedigim  

 Buldum an� old� kār�m virdüm aldum derd-i yār (80-3) 

Vaģdet meyini içdüm peymāne-i ‘a�ķ oldum  

 Lā-ya‘ķil olub geçdüm mestāne-i ‘a�ķ oldum (137-1) 

Gör bašn�m� n’oldum gevher ile šoldum  

Bir genc-i niģān buldum vírāne-i ‘a�ķ oldum (137-2) 

Mecnūn gibi šaġ a�dum vādi-i ġama dü�düm  

Yār� görícek �a�dum dívāne-i ‘a�ķ oldum (137-3) 

Odlara atub kendüm büryān olay�m ŝandum  

‘A�ķ āte�ine yandum pervāne-i ‘a�ķ oldum (137-4) 

Bulduķda Ģüsāmí an� virdi göricek cān�

Gözden ak�dub ķan� merdāne-i ‘a�ķ oldum (137-5) 

‘Ā��ķ�m ammā ki vāŝ�l-� yāre irmi�lerdenim  

 Bülbül-i gülzār hecr-i ħāre irmi�lerdenim (153-1) 
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Geliñ yanalum āte�-i ‘a�ķa

Serler virelüm āte�-i ‘a�ķa (179-1) 

‘A�ķ-� mecāz� n’eyleyim ‘a�ķ� gözleriz  

 Olmazsa da ceh fā‘ide bir yār olursa da (184-2) 

Sulšānum ‘a�ķa bende-i fermān-ter olal�

Ba� egmeziz dāneye ģünkār�m olursa da (184-3) 

Oñulur m� derd-i ‘a�ķ�ñ ey göñül hiç yāresi  

 Aña merhem derd olur ol dertdir anuñ çāresi (192-1) 

�u beyitte a�k�, Hallâc-� Mansur’a telmihte bulunarak dile getirmi�tir.  

Žāhir olal� ķalbimize rāz-� Ene’l-Ģaķķ

Yanub yaķ�lub ‘a�ķ ile Manŝūr biziz biz 

Hüsâmeddin Uşşâkî, marifet hazinesinin ancak aşk denizinde bulunabileceğini şöyle 
dile getirir.  

Bahr-i ‘a�ķ içre olan gavvās-� genc-i ma‘rifet 

Ka‘regān-� vahdet içre buldu ol dürdāneler (42-4) 

�u beyitlerde Hüsâmeddin Uşşâkî’nin Fuzûlî’den etkilendiği görülmektedir. 

Çek elüñ ben hasteye šímār itmekden šabíb  

Kim maríżi derd-i ‘a�ķ olanlara olmaz ‘ilāc (29-3) 

Belā-y� ‘a�ķ ile rüsvāl�ġ�ñ var  

Senüñ ey dil yine �eydāl�ġ�ñ var (68-1) 
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Şair kendisindeki aşkın sonradan oluşmadığını ta kalû belâ’dan beri aşk ile dopdolu 

olduğunu belirtir.  

Ders-i ‘a�ķ� eylediñ tekmíl vardur ‘ilmimüz  

 Mekteb-i ķālū belādandur bizüm ta‘límimüz (97-1) 

Şeyh Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî, Peygamberimize duyduğu derin aşkı ve bağlılığı şu
beyitlerinde dile getirir. 

‘A�ķ�ñ kitāb-� dildeki bürhān olur baña  

 Her bir süšūr� ma‘ní’-i Ķur’ān olur baña (14-1) 

‘A�ķ�ñla eyledikçe göñül mülkine sefer  

 Her bir ķudūm� mesken-i cānān olur baña (14-2) 

‘A�ķ�ñ āyā Ģabíb-i Ģudā feyżi cevr eyle                                                                        

Dārü’l-sürūr sínede birkān olur baña (14-3) 

‘A�ķ�ñ ile �erģa �erģa olur ise eger vücūd

Derde devā-y� Ģażret-i Loķmān olur baña (14-4) 

‘A�ķ�ñ ile kāināt� yaratd� o Zü’l-Celāl

‘A�ķ�ñ felekde kevkeb-i raģ�ān olur baña (14-5) 

‘A�ķ�ñ derūn-� dilde ‘ašā-y� keremdürür  

‘A�ķ�ñ saħn-� sínede mihmān olur baña (14-6) 

‘A�ķ�ñ ile ħāk-i ‘izzete yüz sürdi bu Ģüsām

Naķd-i �efā‘atüñ senüñ iģsān olur baña (14-8) 
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Âşık: Seven. Divan edebiyatında şair daima âşıktır. Bu yüzden sonuçta her şey aşk ile 

ilgili görünür. Salt âşıktan bahsedilen beyitlerde dahi şair kendini kastetmekte ve 

övünmektedir. Onun aşkı mücerret güzelliğe duyulan aşktır. Aşk samimidir. Maddiyat 

ile ilişkisi yoktur. Aşığın gıdası üzüntüdür. Sevgiliden daima lütuf bekler. Sevgiliye ait 

bir özellik, bir bakış, bir söz vs. âşık için sarhoşluk nedenidir. Aşığın sıfatları bitip 

tükenmek bilmez. Birkaçı şöyle sayılabilir. Dûta (iki büklüm), karasız, sabırsız, yüreği

kanla dolu, gözü kan ağlar, çaresiz, mest, şûride, gam yiyen, hayran ve kendinden 

geçmiş, başı dönmüş, sadık, gönlü kırık, inleyen, güçsüz, zayıf, takatsız, ayağı bağlı,

esir, gözü yaşlı vs. Divan edebiyatında şair, “aşık-maşuk-ağyar” üçgeninin birinci 

kişisidir. Her çeşit manzume de onun at koşturduğu meydandır (Pala, 1995: 52). 

Muģabbet cür’as�ndan mest olub sekrān gerek ‘ā��ķ 

Leb-i dilberdeki esrār ile ħayrān gerek ‘ā��ķ (119-1) 

Muķayyed olmayub ķayd-� libās� ‘ādet-i nāsa  

Mücerred pāk bir abdāl olub ‘irfān gerek ‘ā��ķ (119-2) 

Vücūdun ġarķ idüb vü seyl-i siri�k-i ģūn-ālūd

Dem-ā-dem nevģa ile zār ile giryān gerek ‘ā��ķ (119-3) 

Yakub pervāne-ve� bāl ü perin nār-� tecellíde  

Vücūduñ maģv idüb āte� gibi sūzān gerek ‘ā��ķ (119-4) 

Ŝanma senden ġayr� yā Rabb yār eylerler ‘ā��ķlaruñ  

‘A�ķ ile �evķini heb kār eylerler ‘ā��ķlaruñ (130-1) 

Pervāne-ve� per yakmaġa ŝu gibi dā’im aķmaġa

Ġayr-� cemāle bakmaġa ‘ār eylerler ‘ā��ķlaruñ (130-2) 
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Seyl ŝuy� gibi aķ�lub ölmez her yana taķ�lub  

Yerlerin yanub yak�lub nār eylerler ‘ā��ķlaruñ (130-4) 

Dilden ç�ķar āh-� pür-sūz� yaķd� ‘ālemleri düpdüzi  

Bülbül gibi gice gündüz zār eylerler ‘ā��ķlaruñ (130-5) 

Ķul�ñ Ģüsām ister seni ķ�ld� fedā cān u teni  

Dívāne-ve� meskeni gār eylerler ‘ā��ķlaruñ (130-6) 

Cemāl-� ‘a�ķ� her laģža teferrüc eyleyen ‘ā��ķ 

‘Acib mi evvel-i ģašš� eger ma‘�ūķa zíbādan (170-2) 

Bade: Şarap, içki. Şarap divan edebiyatında en çok kullanılan içecek maddesidir. Bazen 

cam, sâgar, ayak, kadeh, peymâne, piyâle, ratl gibi unsurlarla da mecâz-ı mürsel yoluyla 

bâdeden bahsedilir. Rengi dolayısıyla dudağa, kana, gözyaşına, yanağa benzetilir. 

Lezzetli ve sarhoş edici özelliği ile de teşbihlere konu olur. Bezm ve meclislerin 

vazgeçilmez unsurudur. Divan edebiyatında olduğu kadar halk ve tasavvuf edebiyatında

da kullanılır. Divan edebiyatının gazellerinde bâdeden bahsetmek bir gelenek olmuştur 

(Pala, 1995: 68). 

Göñül vaģdet meyinden old� sarħo�

Olub ‘a�ķuñla dā‘im mest-i medhū�

Ģüsāmi’nin ŝafās� eyledi cū�

Ŝafā-yāb old� dil elģamdülillah (26-4) 

Nū� idüb cām-� �ārāb-� vaģdeti  

Keśreti vaģdetde buld� vuŝlat� (3-21) 

�eyħ Ģüsāmí cām-� ‘a�ķ� nū� idüb bezm-i elest 

Daħi ħaž�r olmam��ken meclis-i ‘ālem henüz (90-6) 
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Vaģdet meyini içdüm peymāne-i ‘a�ķ oldum  

 Lā-ya‘ķil olub geçdüm mestāne-i ‘a�ķ oldum(137-1) 

�arāb-� ‘a�ķla sermest olanlar  

Ģicāb-� ķald�rub Raģmān’a gelsün (159-1) 

Ģumār-� ġafleti tārik olanlar  

�çüb vaģdet meyin uyana gelsün (159-2) 

�arab-� vaģdet-i nū� eyleyeler  

Bitirsün kendüni mestāne gelsün (159-5) 

�air �arab ve Kevser kelimelerini tenasüp içinde kullanm��t�r.  

�çen kevśer �arāb�ndan ģayāt-� cāvidān buldu  

Gerekmez bana ey Ģ�żr-� zamān ģayāt�ñdan (183-3) 

Cennet: Gölgelik bahçe anlamına olup ahrette müminlerin gidecekleri yerdir. Kuranın

muhtelif yerlerindeki Cennet, daru’n-naim, cennetü’l-me’vâ, daru’l-hayevân, 

makamu’l-emin, cennetü’l-firdevs gibi sıfat ve isimler cennetin dereceleri gibi adlarını

da gösterirler. İnanışa göre cennet arşın sağ yanındadır. Sekiz kapısı bulunmaktadır. 

Peygamberler için orada bir Kevser havuzu vardır. Tasavvufa göre adalet, hikmet, iffet 

ve yiğitlik, dört sırrıyla beraber sekiz cenneti oluşturur. Cennet yüz menzildir. Zira Hz. 

Muhammed’in (sav) ümmeti de yüz dereceye ayrılmıştır. Adn cennetinde Allah 

müminlere görünecektir. Bu bakımdan cennetlerin en üstünü Adn cennetidir (Pala, 

1995: 110,111). 

Žāhir ü bāš�n ģaķíķat-bín olan āgāh

Cennet ü ‘irfān içinde dā’im mesrūr olur (47-3) 
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Bāġ-� cennet dile kūy-� �en-i dildār biter  

Müntehā ķāmeti šūbā baña her bār biter (61-1) 

Cennet ŝafās�n ‘ā��ķa źevķ-i viŝāl bes  

 Ħūr-� behi�t o dilber ŝāģib-i cemāl bes (110-1) 

S�rr-� tevģíde irersen ey Ģüsāmi bunda sen  

Cennet-i firdevs-i ‘alāda olursun kām-rān (167-6) 

Gönül: Gönül aşığın aşkıyla ilgili her türlü gelişmenin algılandığı yerdir. Gönül bir 

hitap yeridir. Aşık gönlüyle konuşur, dertleşir. Gönül bir kuştur. Gam ve kederle 

beslenir. Sevgilinin hayali ile mutlu olur, nazıyla kendinden geçer. Gönül geceler boyu 

ızdırab çektiği için hasta, bîmar, yaralı ve sayrudur. Gönül bazen bir şişe, sırça, kase, 

kadeh, cam, sagardır. Çünkü içi şarap rengi kanla doludur ve çabuk kırılır. Bazen de 

sevgilinin ab-ı hayat bağışlayan ağzını arayan İskender olur. Tasavvufta gönül bir ayna 

olarak ele alınır. Bu aynada Tanrının tecellisi zuhur eder. Tasavvuf gönle çok önem 

verir. İnsan bütün âlemin özü olduğu için insanın hakikati de gönüldür. Gönlün 

gerçeğini bilenlere gönül ehli (ehl-i dil) derler. Kısaca gönül ile ilgili sayısız teşbih ve 

mecazlar, divan şiirinin ana ögelerinden birini oluşturur (Pala, 1995: 204,205). 

Hüsâmeddîn Uşşâkî, gönlü Cenab-ı Hakk’ın tecelligâhı olarak görmüş ve bunu eserinde 

şöyle dile getirmiştir.   

Ħum-� ‘a�ķ�ñ göñül peymānesidür  

�arāb-� vaģdetin mestānesidür (40-1) 

Göñülden sür ç�ķar keśret çerísin  

Göñül maģbūb-� ‘ālem lānesidür (40-2) 
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Göñülde ģubb-� zāt-� Kibriyādur  

Díl-i ‘ā��ķ anuñ dívānesidür (40-3) 

�u beyitte “Ben alemlere s��mad�m, yaln�z kulumun gönlüne s��d�m.” Mealindeki kudsî 

hadise telmihte bulunulmu�tur. 

Göñüldür ‘ā��ķ u ma‘�ūk hem ‘ā��ķ 

Göñül s�rr-� Ģudā’nuñ ħānesidür (40-4) 

Oñulur m� derd-i ‘a�ķ�ñ ey göñül hiç yāresi  

 Aña merhem derd olur ol dertdür anuñ çāresi (192-1) 

Ali: Dört büyük halifenin sonuncusu (598-661). Hz Muhammed’in (sav) amcazadesi ve 

damadıdır. İslam dinini kabul eden ilk dört kişiden biridir. 8-10 yaşlarında iken İslam’ı

kabul ettiği ve yüzünü hiç uta döndürmediği için “kerremallahu veche” diye tazim 

edilir. Peygamberimizin Medine’ye hicreti esnesında O’nun yatağına yatarak canını

tehlikeye atmakla O’nun hayatını kurtaran Ali’dir. Bedir, Uhud, Hendek gibi 

muharebeler yanında, Hayber’de destanlaşan bir sancaktarlık yapmıştır. Peygamber 

soyu onda devam eder. Şah-ı Merdân, Merd-i Hudâ, Şîr-i Yezdân, Haydâr-ı Kerrâr gibi 

lakablarla anılır. Onun edebiyatımızda gerek kahramanlık ve gerekse velîlik ve imamlık

yönleriyle birçok teşbihlere konu edildiğini görürüz. Dini edebiyat, O’ndan, vecizeleri, 

nutukları, hikmetli öğütleri, hilafetle ilgili görüşleri dolayısıyla bahseder. Tasavvufî 

edebiyatta da Hz. Ali’nin ayrı bir yeri vardır. Birçok tarikatların silsile yoluyla Hz. 

Ali’ye ulaştırılması ve Al-i aba, 12 imam, 14 masum düşünceleri sonucunda edebiyatta 

köklü bir yer edinmiştir (Pala, 1995: 32,33).   

Edebiyatımızda Hz. Ali’ye atfedilen Allah’ın arslanı ünvanı çokça kullanılan 

mazmunlardandır. Divanda geçen şu beyit buna güzel bir örnektir.  

Teñrinüñ arslān� ķan� ol ‘Aliyyü’l-Murtażā 

Yā Ģasan ile ķan� �āh-� �ehíd-i Kerbelā
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Geldi gitdi nice yüz biñ evliyā vü enbiyā

Dād elinden ey ecel feryād elinden ey ecel (132-3) 

�āh-� iķlím-i Ģudā’s�n yā ‘Aliyyü’l-Murtaża

Tāc-dār-� evliyās�n yā ‘Aliyyü’l-Murtaża (188-1) 

Ma‘den-i dürr-i saādet s�rr-� sulšān-� resul  

Menba‘-� cūd-� ŝafās�ñ yā ‘Aliyyü’l-Murtaża (188-2) 

Hāk-pākiñ tūtiyā-y� çe�m-i cān ola n’ola  

‘�llet-i ķalbe devās�ñ yā ‘Aliyyü’l-Murtaża (188-3) 

Pek çok tarikat kendisini silsile yoluyla Hz. Ali’ye ula�t�r�r. Bu durumu kendileri için 

bir izzet vesilesi olarak kabul ederler.  

Bār-gāh�ñda velíler oldular cārūb-ke�

Pādi�āh-� dü-serās�ñ yā ‘Aliyyü’l-Murtaża (188-4) 

Hz. Ali’nin, Hayber’de gösterdi�i kahramanl�k �öyle dile getirilmi�tir.   

Ķal‘ idüb bir darb ile bāb-� metín-i Ħayber’i  

Ya‘ni sen �ír-i Ģudā’s�ñ yā ‘Aliyyü’l-Murtaża (188-6) 

Žāhir ü bāš�n Ģüsāmí lušfuñu eyler ümíd  

Bir kerem-kān� ‘atās�ñ yā ‘Aliyyü’l-Murtaża (188-7) 
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1.4. Eserleri 

Şeyh Hasan Hüsameddin Uşşâkî’nin tespit edilebilen yazılı eserleri: 

1. Evrâd-ı Kebîr 

2. Hizb-u Tesbih 

3. Ahzab-ı Usbuiye  

4. Şerh-u Vird-i Settâr (Özdamar, 2001: 12). 

Şeyh Hasan Hüsameddin Uşşâkî, Halvetiyye yolunda içtihatta bulunarak, Halvetîler 

tarafından okunmakta olan Seyyid Yahya-yı Şirvani’nin “Vird-i Settar” eserine 

ilavelerde bulunmuştur. Halvetilerin virdi olan Evrâd-ı Kebîr, Hizb-u Tesbih ve Ahzâb-ı

Usbuiye adında eserleri vardır. Nakşiyeyi Hâlidiye ricâlinden Gümüşhaneli Ahmed 

Ziyâüddin Efendi, Mecmuatü’l-Ahzâb adlı eserinde Şeyh Hasan Hüsameddin 

Uşşâkî’nin bu üç eserinden bahsetmektedir. Büyük bir aşk ve sırlar ile tertip edilen 

Evrâd-ı Kebîr’i, onun şeref ve şânının yüksekliğine bir delil, mertebesinin açık bir 

burhânıdır. Çok yüksek bir aşk ile düzenlediği “Evrad-ı Kebir” yüce ilminin bir 

delilidir. Bunun dışında Hizbu’t-Tesbih, Ahzab-ı Usbuiyye  gibi dua kitaplarını da tertip 

etmiştir.  
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BÖLÜM 2: METİN

2.1. Metnin Transkripsiyon ve İmlâsında İzlenen Yol 

 
1. Metnin tespitinde transkripsiyon sistemi kullanılmış olup,  Divan metnindeki şiirler 
transkripsiyon alfabesiyle verilmiştir. 
 
2. Çalıştığımız eserin 16. yy.a ait olması nedeniyle imlâdaki yuvarlak şekiller muhafaza 
edilmiştir.  
 
3. Ek-eylem eki olan “-dır” ekleri metinde 16. yy. söyleyişine uygun bir biçimde “-dur, 
-dür” imlasıyla yazılmıştır. 
 
4. İyelik eki olan “-ım, -im” ekleri yine aynı kurala uyularak yuvarlak yazılmıştır. 
5. Özel isimlere gelen ekler kesme işareti “ ’ ” ile ayrılmıştır.  
 
6. Farsça’daki vâv-ı ma’dûdeler ā harfi ile gösterilmiştir.  
 
7. Atıf vavları “u, ü, vu, vü” şeklinde gösterilmiştir.   
 
8. “up” gerundiumunun sonu “b” ile gösterilmiştir. 
 
9. Elif-i maksûreler, uzun okunan yerlerde “ā”, kısa okunan yerlerde ve izafetlerde “i” 
olarak gösterimiştir. 
 
10. “İle”, “içün”, edatlarıyla “idi”, “ise”, “iken” gibi “i-” fiilinin aldığı şekiller ayrı
olarak yazılmışsa ayrı, kelime ile birlikte yazılmışlarsa veznin durumuna göre bitişik 
veya ayrı yazılmışlardır. 
 
11. Arapça birleşik kelimeler “ayne’l-yakin, hakka’l-yakin” vb. şeklinde gösterilmiştir. 
 
12. Arapça ve Farsça ön ekler ve edatlar, kendisinden sonra gelen kelimeden bir 
çizgiyle ayrılmıştır. 
 
13. Bu çalışmada şiirlerin başlarında sıra numarası, sonra da şiirin vezni belirtilmiştir. 
 
14. Bazı şiirlerin vezinleri olmadığından bu şiirlerin başlarına yalnızca sıra numarası
yazılmıştır. 
 
15. Beyitlerin ve bentlerin başlarında sıra numaraları verilmiştir.  
 
16. Her şiirin sonunda divanda yer aldığı varak numarası belirtilmiştir. 
 
17. Metnin tek nüsha olması sebebiyle metinde okuyamadığımız yerler ………… 
şeklinde gösterilmiştir 
 
18. Okunuşunda şüpheye düşülen kelimelerin sonuna ? konulmuştur. 
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19. Vezin gereği metinde olmayan harfler ve ekler kullanıldığında bunlar köşeli 
parantez içinde […] gösterilmiştir. 
 
20. Farsça birleşik kelimelerin yazılışında (terkip vavın düştüğü durumlarda) “ser-a-ser, 
ser-a-pa” şeklindeki yazılışlar tercih edilmiştir.  
 
21. Divanlarda genelde rastlanan zihaf ve imale gibi aruz kusurları Uşşâkî Divanı’nda 
da söz konusudur. Bu sebeple şiirlerin vezinleri bulunurken zihaf ve imaleler dikkate 
alınmıştır. 
 
22. Metnin transkripsiyonunda orijinaline bağlı kalınarak divanda yazıldığı şekilde 
transkripsiyon edilmesi yolu izlenmiştir. 
 
23. Osmanlı Türkçesi kelimelerin imlâsı için şu kaynak kullanılmıştır: F.Kadri 
Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Grameri III, Umur Reklamcılık ve Matabacılık Yay., 5. 
baskı, İstanbul, 1985.   
 
24. Arapça ve Farsça eklerin imlasında ise şu çalışmadaki kurallara uyulmuştur: İsmail 
Ünver, “Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler” Türkoloji Dergisi, Ankara,1993, 
c. XI, S.1, s. 51-89.    
 

2.2. Şeyh Hüsame’d-dín-i Uşşākí Divanının Transkripsiyonlu Metni 

Destūr

Divān-� Ģüsāme’d-dín                                                                                                    

Bismi’1-lāhi’r-raģmāni’r-raģím  

 1
Mefâ‘îlün / Mefâ‘î1ün / Feûlün 

1 Ģudā’ya ģamd ola bí-ģadd ü gāye  
 Ki yoķdur varl�ġ�na hiç nihāye  

2 Yaratd� ‘ālemi ketm-i ‘ademden  
 Daħi ervāģ� var itdi o demden  

3 O dem bir dem ki nefħ-i cān ider ol  
 �ehi ķul bendeñi sulšān ider ol  
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4 Yaradub evvelā ‘aķl-� ma‘ād�
Aña ādem diyüben virdi ad�

5 O ādem ķalbini mā-i š�ynetden  
Yaratd� añ� Ģaķķ ketm-i ‘ademden  

6 Aña nefħ itdi rūģ-� revān�
Daħi raģmetle teb�ír itdi an�

7 Vedí‘a old� aña nūr-� Aģmed  
Anuñçün ķ�ld� lušfun aña bí-ģadd  

8 Melā’ik ķ�ld�lar aña sücūd�
Anda hem old� münevver vücūd�

9 Ģišāb idüb aña Rabb-� ‘izzet  
Didi ey mažhar-� s�rr-� emānet  

10 Sen olduñ Ebu’l-Be�er ey nūr-� emced  
 Senüñ cepheñdedür envār-� Aģmed  

11 Ki iri�e �ebine bu envār
Ki neslen-ba‘de-neslindür bu esrār

12 Nice peyġamberān ģāmil olalar  
 O nūr ile Ģaķķ’a vāŝ�l olalar  

13 Gelüb �drís-i �brāhím’e andan  
 Daħi evlād-� �smā‘íl’e andan  

14 Virüb ehl-i Ķurey�’e ya‘ni ol nūr
Ki ‘Abdulmuššalíb’e buld� maġrūr

15 Anuñ evlād� ‘Abdullāh idi bil  
 Ķarār itdi o nūr anda nice bil   

16 Ne kim olurd� edyān içre buyruķ
Ki itmezlerdi Ģaķķ’dan ġayra ķulluķ
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17 Šulū‘ itdükde ol �ems-i sa‘ādet  
Cem‘-i kā’ināta oldu rāģat  

18 Muģammed pādi�āh-� dü-serādur  
Cem‘-i enbiyāya muķtedādur

19 Muģammed ħātem-i �āh-� rusūldür  
 Muģammed hādi-i rāh-� sebíldür  

20 Anuñçün ħalķ ol�nd� cümle ‘ālem  
Aña ümmet olan old� mükerrem  

21 Muģammed tācdār-� enbiyādur  
Muģammed rehber-i rāh-� Hudā’dur  

22 Muģammed �āfi‘-i rūz-� cezādur
Muģammed nūr-� çe�m-i evliyādur  

23 Daħi evlād u aŝģāb-� kirām�
Olub encüm-miśāl ol �emse ģāmi  

24  Ŝalātullah ħayru’l-āl u aŝģāb
�efí‘ ola bize yevmü’l-ģa�r heb  

25 Der-i lušfuñ ola Yā Rab baña yār
Beni itme zebūn-� çarħ-� gec-bāz

26 Yāver eyle lušfūñu Yā Rabb baña  
�tmeyem bāb-� kibāre ilticā

27 Eyleme deryūze-ger ġayr-� derí  
Eyle lušfuñdan beni andan berí  

28 Kār�m olmu�dur benüm cürm ü günāh
Sen kerem ķ�lmaz isen ģālim tebāh

29 Kāhilem ya‘ni ‘ibādet itmede  
Ġāfilem saña išā‘at itmede  
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30 Yoķ benüm gibi saña ‘isyān ider  
Gice gündüz zenb ile šuġyān ider  

31 Sen günāh�m ‘afv idüb mesrūr ķ�l
Varl�ġumdan geçirüb ma‘mūr ķ�l

32       �lahí ģürmetine Muŝšafā’nuñ  
 O �āh-� tācdār-� �sš�fānuñ 

33 Cemí‘ enbiyānuñ ģürmetine  
 Hem daħi āl-i ‘abānuñ ģürmetine 

34 Beni pírān ile sen eyle maģ�ūr
Olardan bir nefes ķ�lma beni dūr

35 Ħuŝūŝā �eyħ Ģüsāme’d-dín pírüm  
 �ki ‘ālemde oldur destgírüm  

36 Derinde bir ġulām�m ‘abd-� kemter  
 E�igi ša�� ba�umla berāber  

37 Anuñ dergāh� baña cāy-� me’men  
�ki ‘ālemde ay�rma beni sen  

38       Baña ‘ömr-i šabí‘í eyle iģsān
Yolum āhir nefes tekmíl-i ímān

39       Ģüsāmí ķul�na eyle ‘ināyet  
 �ki ‘ālemde bulsun sa‘ādet  
lb-2a  
 2

Mefâ‘îlün / Mefâ‘î1ün / Feûlün 

1 Gel imdi diñle kim idem beyān�
Ki sem‘i-cān ile i�it sen an�

2 Gelübdür māye-i s�rr-� emānet  
 ‘�nāyet eyle telkín-i sa‘ādet  



30 
 

3 Ki ŝadran-an-ŝadrin dāret olanlar  
 Bu hāyile Ģaķķ’� bilüb bulanlar  

4 Resūl-i Kibriyādan �eyħimize  
 Teselsül vechi üzre geldi bize  

5 Šaríķat yed-be-yed buld� teselsül  
 ‘�nād idüb ŝaķ�n itme ta‘allül  

6 Bu minvāl üzredir s�rr-� šaríķat  
 Ģaķāy�ķ ke�f olur bunuñla elbet  

7 Odur esrār�na vāriś resūlüñ  
 O ħayru’l-āle zü’l-Betūlüñ  

8 Resūlullah idüb telķín ‘Alí’ye  
 O �āh-� evliyā ķušb-� celíye  

9 Šaríķat ehline ol reh-nümādur
�erí‘at rāh�na ol pí�vādur

10    �düb bu źikr telķín ol velíden  
 Ki ol nūr-� velāyet �āh ‘Alí’den 

11     Pes andan Baŝri’ye irdi emānet  
 Anuñ ismi ģüsn buld� sa‘ādet  

12    �mām-� müctehiddür ehl-i Ģaķķdur
Anuñ ķavli resūle mā-ŝadaķdur

13    ‘Ulūm-� žāhir ü bāš�n-� yektā
Ki oldur dín penāh� ehl-i taķvā

14    Pes andan ŝoñra vāriś old� o �āh
Ģabíb-i a‘cemí ol ehl-i āgāh

15    Aña masķaš der-i Kirmān-� �āhān
Ki ol olmu�dur díne nigeh-bān
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16    Fenāfillāh olub irdi beķāya  
 Maķām�ñ irgürüb evc-i ‘alāya  

17    Cihāna olmu�d� evvel nigeh-bān
An� ķušb�na Ģaķķ ķ�ld� �āyān

18    Aña vāriś olubdur �eyħ-i Ma‘rūf
Ki Kerħí künyesiyle old� mevŝūf

19    Nice asģāba itmi�di mülāķāt
Ŝalāģ-� zühd ile bulmu�d� ģālāt

20    Kibār-� tābi‘índendir o sulšān
Cemālinden anuñ ģāli nümāyān

21    Šaríķat ehline ol pí�vādur  
 Šaríķ-i müstaķíme reh-nümādur

22    S�rrí’ye irü�üb telķín māye  
 Saķaší nisbetiyle buld� dāye  

23    Bu daħi ehl-i ‘a�ķuñ rehberidür  
 Mālikve� günāhlardan berídür  

24    Resūl-i Kibriyāya ‘ā��ķ idi  
 Ricālullāh içinde fā’iķ idi  

25    �eyħ Cüneyd ol vāŝ�l-� s�rr-� Ģudā
Māye-i telķín gelüb irdi aña  

26    Çün Ebu’l-Ķās�m olubdur künyesi  
 �ehr-i Baġdād’dur žuhūr� dünyesi  

27    Aña irdi feyż-i s�rr-�Muŝšafā
Old� vāriś s�rr�na buld� ŝafā

28        Seyyid-i ķavm didi aña ehl-i ģāl
Müctemiddir anda hem ģāl ile ķāl
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29    Seyyididür cümle aģyāruñ ol  
 Nice biñ ebrāra göstermi�di yol  

30    Pír-i śāni old�Mim�ād ey pír  
 Old� masķaš ol arāde Dínever 

31    Žāhir ü bāš�n olubdur kāmkār
Ķ�ld� ķušb bize ol daħi ķarār

32    �eyħ Cüneyd’den yerini maķām
Türbedār old� nice y�l tamām

33   �eyħMeģmed ald� andan feyż-i nūr
Ol da ŝāhib-ħāl olub itdi žuhūr

34     Çok kerāmet ķ�ld� žāhir ol velí  
 Buld� germiyyet anuñ cān u dili  

35    Geldi bu māye Vechü’d-díne hem  
 Ref‘ ol�nd� dildeki endūh [u] ġam  

36    Žāhir ü bāš�n cenāģeyn ŝāģibi  
 Rūz-� �eb dídar-� yāruñ šālibi  

37    Buld� anuñ himmetiyle Ģaķķ’a rāh
�eyħ Żiyāü’d-dín o nūr-� burc-� māh

38    �smi ‘Abdu’l-Kāhir old� müstaķí
Cümle aña Sühreverdí’dir didi  

39    Ald� andan Ķušbü’d-dín daħi gelüb  
 El-bahr u ber içre ol ekmel olub  

40    Andan ald� �eyħ Rükne’d-dín tamām
Old� māyile ol daħi �ād-kām

41    Olm�� anuñda Necā�í meskeni  
 ‘Ārifānuñ meclisiydi me’meni  
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42    Geldi bir ķul dindi aña Mevleví  
 Oldurur ‘ālemde s�rr-�Meśneví  

43    �eyh Necā�í’den �ehābe’d-dín gelüb 
 Ehl-i derd vāŝ�l-�Mevlā olub  

44    Bir mücāhid źāt idi ol �eyħ-i pāk
Ķ�ld� ol daħi yerini zír-ģāķ 

45    �eyħ Cemāle’d-dín’e irmi�di kerem  
 Old� tekríme sezā ol muģterem  
2a-2b-3a                                                                                                                                              

3
Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilün 

1 �sm-i pākine Muģammed didiler  
 Nice ģālātuñ ānuñ vaŝf itdiler  

2 Geldi �brāhim-i zāhid çün aña  
 �rdi andan s�rr-�Muŝšafā

3 Old�lar ŝāģib-zamān u ehl-i ģāl
Dilleründe anlaruñ yoķdur melāl

4 Ya‘ni Geylāní’dür ol šab‘-� mülūk
Šavr-� seb‘a ile bu itmi� sülūk

5 Andan olan kimdürür diyem saña  
 �eyħ-i Geylāní Muģammed nām aña  

6 �eyħ postunda ķ�yām itmi�di
Ŝayt� anuñ ‘ālemi šutm�� idi  

7 Geldi s�rr�ndan ānuñ bir níknām
Cemí‘ ‘�zze’d-dín ma’rūf benām

8 ‘Ārif-i billāha kāmil idi ol  
 Sālikíne gösterürdi šoġr� yol  
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9 Geldi andan �eyħ Ŝadre’d-dín Ģ�yām
Ŝadr-� ir�āde oturd� ol hümām

10    ‘Ālem-i taģķíķa ķ�ld� çün ‛urūc
Rūģ-� pāki ķ�ld� bālāya durūc

11    Vāŝ�l old� Seyyíd Baģí aña  
 Māye-i tevģíd ile buld� ŝafā

12    Ehl-i �írān idi ol źāt-� �eríf  
 Ķarye-i Bākū aña cāy-� lašíf  

13    Pí�vās�dur šaríķat ehlinüñ  
 Reh-nümās�dur ģaķíķat ehlinüñ  

14    Müctehiddür ‘ālemi taģķíķa ol
Müsta‘id olanlara gösterür yol  

15    Vāriś old� ‘ilmüne Peyġamberüñ  
 Ya‘ni ol sulšāna vālā-güsterüñ  

16    Kimdür ānuñ vāriśi dirsüñ didüm  
 Geldi Molla Pír-i Erzincāní hem  

17     Eyleyüb ol píre dā’im inķ�yād
Olm�� esrār�ndan an�ñ müstefād

18  Kāmil ekmel bir ‘ālím-i cāh idi 
 Mülket-i bāš�nda ya‘ni �āh idi 

19 Andan ald� Seyyíd Aģmed bí-gümān
�eyħ Semerķandí’dür aña nām u �ān

20  Vāŝ�l-�Mevlā’dur ol ‘ālí-neseb  
 Old� ‘a�ķ-� Ģaķķ ile te�ne-leb  

21  Nū� idüb cām-� �ārāb-� vaģdeti  
 Keśreti vaģdetde buld� vuŝlat�
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22  Geldi bir kāmil vücūd idüb žuhūr
�rdi aña nūr-� māye bí-ķuŝūr

23  Masķaš-� re’si Buħārā’dur anuñ  
 Sínesi ‘a�ķ ile yaradur anuñ  

24  Bilmek istersen an� sen eger  
 ‘Ā��ķ iseñ cāndan aña vir ħaber  
3a-3b  

 4
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Ķušb-� ‘ālem Ġavś-� A‘žam pírimüz  
 Tāc-baħ�ā-y� keremdür mírimüz  

2 Ģavz-� kevśer daħi sāķídür ol  
 �eyħ Ģüsāme’d-dín ‘U��āķidür ol  

3 Ģalvetídür gelen ol sulšān-� dín  
 Nūr-baħ�-� Kübreví’den kām-bín  

4 Gitdi pírinden olub ir�ād-� pír  
 Daħi hem Ümmí Sinān itmi� nefes  

5 �ehr-i ‘U��āķ’a varub itmi� ķarār
�u‘belendirdi šaríķ� ol kibār

6 �ftihār-� zümre-i aħyār idi  
 Āsitān� bendesi ebrār idi  

7 Gelüben �stānbul’a indi duħūl
Mesken itdi çün Ķas�mpā�a’y� ol

8 Ya‘ni bünyād eyledi bu hāngāh
Old� ol mesken aña cāy-� penāh

9 Çün seküz yüz seksen anuñ mevlüdi  
 Hem šoķuz yüz otuzunda �eyħ idi  
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10       Old� yetmi� sene ir�ād� anuñ 
 Ģalvet ‘uzlet idi mu’tād� anuñ  

11  Biñbire irdükde sāl ü hicreti  
 Cennet-i me’vāya ķ�ld� r�ģleti  

12 Dergehinde ķul�m kemter ġulām
Ģizmetiyle olmu�um ben �ād u kām

13  Her šaraf muħtār�na olub yaķín  
 Old� enfās�yla anuñ kām-bín  

14  Didiler cümle šaríķat erleri 
 Olas�n sen her gürūhuñ rehberi 

4a  

 5

Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 �stinādum heb añad�r heb aña  
 �ki ‘ālemde daħi olmam cüdā

2 Geldi andan daħi �eyħMemicān
Ol daħi virmi� nice emvāta cān

3 Rāh-� Ģaķķ’a an� ir�ād eyledi  
 Sālikíne ya‘ni üstād eyledi  

4 Ķušb-� ‘ālem old� ol da bí-gümān
Mülk-i ma‘nāya odur �āh-� cihān

5 Gelüb andan māye �eyħ ‘Ömer  
 Buld� ol da s�rr-� ir�āda maķar  

6 Ķ�ld� o da Gelibol�’da meskān
Ķušb-� vaķt idi o daħi ol zamān
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7 Geldi bu māyile telķíne sezā
�eyħ Sinān old� ‘ālem fāz�l dilā

8 ‘�lm-i fażl�yla bulub �öhret tamām
Zühd ü taķvā ģāli olmu� ve’s-selām

9 Buld� andan �eyħMuģammed nūr fer  
 Ol Ke�āní’dir sāna virdüm ħaber  

10  Ŝavm-� Dāvud-kār idi anuñ hemān
Zühd ü taķvā ile buld� �ān

11  Māye-i Ģaķķ’a iri�di �eyħ Ħalíl 
 Aña i‘tā eyledi Rabb-� Ħalíl 

12  Eyledi ir�ād ile taģŝíl-i �ān
Ā�iyān-� me’men-i ‘U��āķiyān

13  Ģażret-i Ģaķķ’�n velí hāŝ�dur
‘Ārifānuñ melce-i me’vās�dur  

14 Geldi �eyħ ‘Abdu’l-kerím itdi žuhūr
‘�lm ü ‘irfān ile old� maģż� nūr

15  Old� sevābíhiñ mažhar�
Rāh-� Ģaķķ’�ñ olm�� idi rehberi  

16  Ŝ�dķí Osmān’a geldi māye çün  
 Mef�ū itdi  ‘ilm-i ledünn  

17  Ķušb-� ‘ālemdür o �āh-� ma‘neví  
 ‘Ārif ü kāmil velākin münzeví  

18 Yek-nažarla šālibi ir�ād ider  
 Soģbeti aģbāb�n� dil-�ād ider  

19  Ħaríķ‘āde çoķ kerāmāt� anuñ  
 Var dilinde nice ģālāt� anuñ 
4a-4b  
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6
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 �rdi Baġdādí-i nūr-�Muŝšafā
Rū�en itdi ķalbini virdi ŝafā

2 �sm-i pāki çün Muģammed’dür anuñ  
 Ģüsn ü ħilķatde Muģammed’dür anuñ  

3 Var nice ģālāt� anuñ görmü�üz
Çoķ kerāmāt�na vāķ�f olmu�uz

4 Ģāŝ�l� bir ‘ārif-i billāh idi  
 Rāh-� Ģaķķ’da hem fenafillāh idi  

5 Vāriś old� aña bu ehl-i kemāl
Fażl u ‘irfān ile ol deryā-miśāl

6 Nūr idi ser-tā-ķadem cismi anuñ  
 Kim Muģammed �ükri’dür ismi anuñ  

7 Ģizmet itmi� bir nice kāmillere  
 Vāŝ�l olm�� ‘arif ü fāż�llara  

8 Naķd-i vaķti Ģażret-i ‘U��āķínüñ  
 Evliyās�dur o daħi ve yakíniñ  

9 Mü�kilāt�n ģalliderdi herkesüñ  
 Göñlün ol�rd� faķír ü beyüñ 

10  Vāriś-i ‘ilm ü emānet idi ol  
 Menba‘-� nūr-� kerāmet idi ol                                                                                                     

11 ‘�lm-i žāhir ile cem‘ olm�� ledün  
 Dürr-i yektā-miśal idi her süħan 

12  Hey’et ü �eklinde olm�� ā�ikār
Vech-i pākinde velāyet nūr� var 
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13  Bu Ģüsāmí derd-mendin píridür  
 Dergehinde bendesinüñ biridür  
4b-5a  

 7
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 �ntisāb�m sāli biñ yüz on idi  
 �ftirāķ�m farķa berk-i ‘�yd� idi  

2 Eyleyüb mülk-i beķāya r�ģleti  
 Yaķd� beni hicr-i nār u firķati  

3 Yā ilāhí źāt-� pākiñ ģaķķiçün  
 Ol Ģabíb-i Kibriyānuñ ģaķķiçün  

4 Eyle mülģaķķ ‘ārifine sen beni  
 Tā kemāl üzre bilem bulam seni  

5 Zümre-i pírān ile maģ�ūr ķ�l
Cümle aģbāb ile maġfūr ķ�l

6 Baģr-� ģaķāy�ķ sözi olma nušķundan cüdā
S�rr-� ģaķíķat özi  

7 Ehl-i kemāliñ �ehā pírim baģr-� ķašreyin  
 Ol �emsdür zerreyin  

8 �ri�em nehre ben baģrden olmam cüdā
Biz çekelüm derd-i ser iri�e dostdan ħaber  

9 Derdden olur m� żarar Ģaķķ vire dermān baña  
 Derví� olayd�m diyü Ģaķķ’� bileydüm diyü  

10  S�rr� duyayd�m diyü sa‘y iderüm dā‘imā
Dervi� old�m çok �ükür kendümi etdim fikr  

11  Mevlā’y� idüb źikr-i cehr ile subģ u mesā
Źikre al��d� dilüm dosta iri�di yolum  



40 
 

12  Dost ili old� ilim menzilim anda dilā
Ben sivāy� yumu�um Ģaķķ ile Ģaķķ olmu�um

13  Ġayr�n� kovmu�um bir old� öñden soña  
 Bu ne dār ey Ģüsām

14       Anda hüner var tamām ‘U��āķa old�ñ imām
O yār olur ise saña  

5a  

 8
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Ey cemāl-i bā-kemāliñ pertev-i nūr-� Ģudā
Saña ümmet cümle mürselín ü enbiyā
Ķāmetüñ ser-tā-ķadem nūr u Cenāb-� Kibriyā
Sellimū ŝallü ‘ala bedrü’r-recā �emsü’l-Ģudā
E’s-ŝalāt ü ve’s-selām ey nūr-� ‘ayn-� aŝfiyā

2 Ādem ü ‘ālem senüñ nūr gelebuld� zíb-fer  
 Cümlenüñ aŝl� vāŝ�l�sun sen ey ģayru’l-be�er  
 �er‘-i pākiñle beyān old� cemí‘an ģayr u �er  
 Sellimū ŝallü ‘ala bedrü’r-recā �emsü’l-Ģudā

E’s-ŝalāt ü ve’s-selām ey nūr-� ‘ayn-� aŝfiyā

3 �nķ�yād �er pākiñ eyliyen buld� felāh
Berķ-� ħāt�f u �art� iderler bí-cenāh
Ġalib olduñ mü�rikíne Ģaķķ virüb naŝr u necāh
Sellimū ŝallü ‘ala bedrü’r-recā �emsü’l-Ģudā
E’s-ŝalāt ü ve’s-selām ey nūr-� ‘ayn-� aŝfiyā

4 Muķaddem pākiñle tenvír old� seb‘a āsumān
‘Ar� u kürsí vü cinān u ħūrí vü kerrü beyān
Ümmetüñ olmaķl�ġa raż� olub peyġamberān
Sellimū ŝallü ‘ala bedrü’r-recā �emsü’l-Ģudā
E’s-ŝalāt ü ve’s-selām ey nūr-� ‘ayn-� aŝfiyā



41 
 

5 Ħābegāh�ñ ķābe ķavseyn-i ev-ednādur senüñ  
 Cilvegāh�ñ sūre vü ‘ar�-� mu‘allādur senüñ  
 Maķŝad-� mašlūbuñ ancak Ģaķķ Te‘ālādur senüñ  
 Sellimū allü ‘ala bedrü’r-recā �emsü’l-Ģudā

E’s-alāt ü ve’s-selām ey nūr-� ‘ayn-� aŝfiyā

6 Yā Resūlallah yā ģayru’l-verā yāMuŝšafā
Ķ�l �efā‘at bu Ģüsāmí ķul�ña yevmü’l-cezā
Virdüm olsun cān u dilden dā‘imā subģ u mesā
Sellimū ŝallü ‘ala bedrü’r-recā �emsü’l-Ģudā
E’s-ŝalāt ü ve’s-selām ey nūr-� ‘ayn-� aŝfiyā

5a-5b  

9
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 �āh dirsem risāletdür Ģabíb-i Kibriyā
Ŝāģib-i tāc-� nübüvvetdür Ģabíb-i Kibriyā

2 Žāhir ü bāš�n od�r mü�kil-kü�ā 
Her ‘ulūm-� kā�if-rāz-� ģaķíķatdur Ģabíb-i Ķibriyā

3 Old� med‘ū ģaremgāh-� Cenāb’a irdi  
 Evcgāh-� bezm ü ŝalātdur  Ģabíb-i Ķibriyā

4 Hādi-i rāh sebíl-i sulšān-� ser ģayl-i rüsūl
�āfi‘-i rūz-� ķ�yāmetdür  Ģabíb-i Ķibriyā

5 Rāz�n kā�if-i s�rr-� hafayān-� šaríķ
Ya‘ni ģelāl šaríkatdür Ģabíb-i Ķibriyā

6 Kemterim ben bir gedāy�m �eyħ Ģüsāmí ķuluña  
 Mašlab�m lušf-� �efā‘atdur Ģabíb-i Ķibriyā
5b  
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10  
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Varl�ġ�ñ maģv eylemeyen bulmaz rāh-� Ģaķķ’a rehā
Geçmeyen benlik ŝ�fāt�ñ olmad� Ģaķķ ā�inā

2 ‘�lmü’l esmāya vāķ�f olmaġa sa‘y idegör  
 Ādem ol ādemden ö�ren ‘ilm-i Mevlā-y� dilā

3 Maģzen-i feyż-i ilāhídür ķulūb-� ‘ārifín  
 S�dķ ile bir kāmile rabš eyle ķalbiñ dāimā

4 Lí-ma‘Allah ‘alemiñ ‘ārif hemí�e seyr ider  
 Bu vücūd iķlímine virdi olar külli fenā

5 Nefy ü iśbāt ile pāk it mā-sivādan ķalbini  
 S�rr-� vaģdet tír u kin bilmek dilersen sūf�yā

6 Gel müríd-i ŝād�ķ ol bu �eyħ Ģüsām’a ŝ�dķile  
 Olmak isterseñ eger maķbūl-� źāt-� kibriyā
6a  

 11 
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Bāġ-� ģüsn içre ola bir gül-i ģandān peydā
Olur elbetde aña biñ bülbül-i nālān peydā

2 Bulsa ‘u��āķa cihānda ömr-i sermed  
 Old� çünkim o lebi çe�me-i ģayvān peydā

3 Gūy-ve� ģalķa-i zülfüñle döndü ba�um
Olmadun daħi henüz dünyāda çevgān peydā

4 Ehl-i tevģíd ķamu eyledi yer yüzden žuhūr
Gerçi keśret ile old� nice ekvān peydā

5 Old� encüm gibi mehrū-y� cihān cümle maģv
Olal� ol ruģ-� ħur�íd-i d�raħ�ān peydā
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6 Žulmet-i �eb gibidir perde-i envār-� cemāl
Rūy-� zülfünden olur o lem’a tābān peydā

7 Ķalmad� nažm-� nižām ile Süleymān’a revāç
�eyħ Ģüsāmí eyleyeli defter-i divān peydā

6a  

 12 
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Buld� var�nca ka‘be-i kevniye dil-i ŝafā
Šūbā li-men yešūf bi’s-ŝubhu ve’l-mesā

2 Virüb meta‘-� ģayāt� vefās�na dilberüñ 
 Ey ģāce ķ�ldum anuñla tíġ-� bí-vefā

3 Cennet ile çünki ādem içre kevśer-i zülāl
Gögü nideleridir lebi eylesem ricā

4 Mü�k-i Ģ�šā-y� kākül pür-çín-i dilbere  
 Deyyāna zorlasa kim ki göñül söyleye ħašā

5 Dilber yaķarsa daġ-� sineñe Ģüsām
Altun ider gedāya gehi �āhlar ‘ašā

6a  

 13  
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Pertev-i envār-� źikrüñle göñül buld� ŝafā
Źevķ-i vicdān ile geldi cānuma bū-y� ŝafā

2 Cífe dünyāya šālib olma pāk it ķalbi  
 Ger dilersen kim ide Mevlā saña lušf-� ‘ašā

3 Gel vücūduñ nüsħas�ndan ‘ilmü’l-esmāy� gör  
 ‘Ādem-i ademden öġren ders-i ‘a�ķ� dā’ima  
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4 Terk ider ‘ā��ķ yol�nda cümle-i varl�ķlarun  
 ‘Ārif-i billāha olamaz çün mā-sivā

5 Varl�ķ içre yoķluġ� bulmaķdur ancaķ murād
Ŝafí āyinede birdir velā illā velā

6 �t enā ‘areznādan alan ders-i merām
Old� bí-�ek vāriś-i s�rr-� ‘ulūm-� enbiyā

6b  

 14  
 Mef’ûlü / Fâ‘ilâtü / Mefâ‘îlü / Fâ‘ilün 

1 ‘A�ķ�ñ kitāb-� dildeki bürhān olur baña  
 Her bir süšūr� ma‘ní’-i Ķur’ān olur baña  

2 ‘A�ķ�ñla eyledikçe göñül mülkine sefer  
 Her bir ķudūm� mesken-i cānān olur baña  

3 ‘A�ķ�ñ āyā Ģabíb-i Ģudā feyżi cevr eyle                                                                        
Dārü’l-sürūr sínede birkān olur baña  

4 ‘A�ķ�ñ ile �erģa �erģa olur ise eger vücūd
Derde devā-y� Ģażret-i Loķmān olur baña  

5 ‘A�ķ�ñ ile kāināt� yaratd� o Zü’l-Celāl
‘A�ķ�ñ felekde kevkeb-i raģ�ān olur baña  

6 ‘A�ķ�ñ derūn-� dilde ‘ašā-y� keremdürür  
 ‘A�ķ�ñ saħn-� sínede mihmān olur baña 

7 Ŝ�dķ ile �evķ ile ŝalāt ü selām itse ‘ā��ķ�ñ
Her zamān cennet ü r�żvān olur baña 

8 ‘A�ķ�ñ ile ħāk-i ‘izzete yüz sürdi bu Ģüsām
Naķd-i �efā‘atüñ senüñ iģsān olur baña  

6b  
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15  
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Ŝalli ‘ala’ �āh u serír-i ŝafā
Ŝalli ‘ala’ māh u münír ihtida‘  

 Ŝalli ‘ala’ kā�ifu s�rr� hel etā
Ŝalli ‘ala’ server-i küll-i enbiyā
Ŝalli ‘ala’ rehber-i evliyā

2 �emsü’l-żuhā mašla‘-� nūr-� Ģudā
�āh-� cihān server-i enbiyā
Senden olur derd-i dile çün devā
Ŝalli ‘ala’ �āhid-i vechü’l-liķā
Ŝalli ‘ala’ bedr-i cemālü’l-Ģudā

3 Çekmeyelim rūz-� cezā miģneti  
 Sensin iden ümmetine �efķati  
 Cümle muģtāca viren ni‘meti  
 Ŝalli ‘ala’ hādi-yi rü�diyyü’l-Ģudā

Ŝalli ‘ala’ menba‘-� cūd-� seħā

4 Ola derd ile ŝalāt u selām
Rūģ�na ve āline her subģ u �ām
Eyle �efā‘atle bizi �ād u kām
Ŝalli ‘ala’ �āf�‘-i rūz-� cezā
Ŝalli ‘ala’ sāģib-i tācü’l-verā

5 Eyle Ģüsāmi’ye kerem yā Resūl
Ķulluġ�na eyle an� sen ķabūl
Eyleme redd olmaya tā kim melūl
Ŝalli ‘ala’ mevżu‘ �emsü’l-żuhā
Ŝalli ‘ala’ envār-� bedrü’r-recā

6b-7a  
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16  
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 �tse yek-nažar eger �āhid-i maķŝūd baña  
 Çarħ-� mecrūdan ide šāli‘-i mes‘ūd baña  

2 Perde-i sami‘a riķķat iken nālelerim  
 Olur āvāz-� meges nāġme-i Dāvud baña  

3 Ģaķķ mu‘ínim ol�caķ dü�men olursa ādem  
 Ki olur cevr-i ‘adū bí-żarar-u sūd baña  

4 Yanmada nāyí�-i ‘a�ķ�ñla vücūdum dā‘im  
 Meddāģ old� duħān-� �erer-alūd baña  

5 Ey Ģüsāmí ben o müstaġni-i kām�m dehriñ  
 Sūdmendi olamaz būd ile nā-būd baña  
7a  

 17
Mefâ‘îlün / Mefâ‘îlün / Mefâ‘îlün / Mefâ‘îlün 

1 Göñül yoķ ol ki varl�ķ ‘āleminde olasun maģbūb
Odur ešvār her kāmil anuñla olasun merġūb

2 Muģabbet ‘āleminde sen ben olmaz ey dil-i �eydā
Ŝaķ�n benlik seni rāh-� Ģaķķ’da itmesin maģcūb

3 Bu dehr-i bí-beķāya virme göñlüñ ķor girersin sen  
 Bu mašlab-gāh-� ‘ālemde Ģudā’dur cümleden mašlūb

4 Gerekse sen saña cānā ŝaķ�n sen ġayr�y� görme  
 Gözetme kimsenüñ ‘ayb�n olursun daħi ma‘yūb

5 Nedür šūl-i emel sende edersün ‘āleme ħande  
 Bu dünyā-y� denídendür Ģüsāmí fitne-i ā�ūb
7a  



47 
 

18  
 Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Ġurre olma tāc-� taħta ey �en-i ‘āli-cenāb
Reħt u baħt�ñ terk idüb yerün olur taħt-� turāb

2 Ķaŝr-� maķŝūduñ kimüñ ma‘mūr ider binā-y� çarģ
Ħāne-i ķalbi yoķlam�� herkesüñ ģāli ħarāb

3 Sen niçün ķan aġlamazsun seyl idüb ya�un diyü  
 Rūz-i �eb ša�dan ša�a ba�un dögüb aġlar āb

4 Billāhi ķanda var�m nice olur ģālim benüm  
 Saña cürm-i bí-ģesāb�m ‘arż olay�m el-ģesāb

5 Lušf idersen bu Ģüsāmi cennetiñe yol bulur  
 ‘Adl idersen šāmudan yaķmaz olur dā’im ‘azāb
7b  

 19  
 Mef’ûlü / Fâ‘ilâtü / Mefâ‘îlü / Fâ‘ilün 

1 Bu �eb iri�di pür nūr u envār-� āfitāb
Vech-i �erífi oldu ‘ayān ya‘ni bí-ģicāb

2 Müstaġraķ old� nūr-� tecelliye kā’ināt
�em‘-i cemāli virdi żiyā ref ‘ olub niķāb

3 Yüz sürdüm āsitān�na buld�m �eref-i tām
Çün bā‘iś-i selāmet-dāreyndür intisāb

4 Tāb-� f�rāķ� çekmeye yoķ dilde šāķatüm  
 Dü�di derdine āte�-i hicr ile �żš�rāb

5 Ey reh-nümā-y� ķāfile-sālār rāh-� Ģaķķ
Bí-keslerine senden olur yine fetģ-i bāb
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6 Olm��d� inķ�bāz� ile ģāl-i dilim tebāh
�rmi�di ķalb-i pür-hilālüm �iddetle inķ�lāb

7 Feyż-i nesím-i aķdesin iri�di cānuma  
 Oldum ŝafā-y� źevk-i derūn ile kām-yāb

8 Açd� cemāl-i muŝģaf oķudum ‘ayān
�tdim Ģüsāmí s�rr-� ma‘ārifden iktisāb

7b  

 20  
 Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Dü�mü�üm meyħāneye bir ‘ā��ķ� rüsvā olub  
 Gülistāndur meskenüm bir bülbül-i �eydā olub  

2 Rehber old� çün baña pírim Ģüsām
Ħ�rķa-pū�í oldum müríd �ākir-i ‘anķā olub  

3 Bendene žulm eylemek lāy�ķ m� sulšānum benim  
 Bu serír-i mülk-i ģüsne dād-ger var olub  

4 Kāfirim terk-i Ģudā-y� kūyuñ eylersem �ehā
Arzu-mend-i viŝāl-i cennet-i me’vā olub  

5 Medģ ider ol ser ü ķadem �eyħ Ģüsāmí gül-ruħūn
Gülistān-� ‘a�ķ içinde bülbül-i �eydā olub  

7b  

 21 
Mefâ‘îlün / Mefâ‘îlün / Mefâ‘îlün / Mefâ‘îlün 

1 Cemāl-i gül�eninde ey göñül var šurma feryād it  
 Hezārān ‘andelíb-i bí-nevāyi lušf ile �ād it  

2 �rer �eb-tā-seħerdür diñle nāle ‘ā��ķ-� miskín  
 Beni de ol gürūhuñ seglerinden yā Ģabíballāh ta‘dād it   
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3 Ħarāb olmaķdadur beyt-i vücūdum bār-� ‘isyāndan   
 Dil-i vírānemi mi‘mār-� lušfuñ ile bünyād it 

4 �rer āb u zülāl-� baģr-� cūduñ dilleri seyr-āb
Dili bir ķašre ebr-i feyż-i iģsānuñla iħmād it  

5 Murād�ñ intisāb ise der-i vālā-y� dergāhe
Pey-ā-pey na‘t-� evŝāf-� Resūlullāh� mu‘tād it  

5 Ģüsāme’d-dín umar senden �efā‘at rūz-� maģ�erde 
 Hużūr-� ģażrete an� bí-kes ķoma yād it 

8a 

 22 
 Mefâ‘îlün / Mefâ‘îlün / Mefâ‘îlün / Mefâ‘îlün 

1 Hudāyā ħāb-� ġafletden beni lušfuñla yād it  
 Derūnum cizye-i envār-� ‘a�ķuñdan ħaberdār it  

2 Viŝāliñ źevķine irgür görem bulam seni bende  
 �çür vuŝlat meyiñ cānā dem-ā-dem mest-i hu�yār it  

3 Dili āhen-ŝ�fat nerm eyle nār-� feyż-i ‘a�ķ�ñla  
 Ay�rma źevķ-i �evķüñden beni ‘a�ķa giriftār it  

4 Dili ģubb-� münāhebden müberrā eyle yā Rabbi  
 Ģākír-i ģāk-i zilletde ķoma ķalbi sebük-bār it  

5 Geçür varl�ķ ģicāb�ndan ‘alāy�ķ ref‘ ola tā kim  
 Ģüsāmí’yi gürūh-� bezm-i ħāŝŝü’l-ħāŝŝa server it  
8a  

 23  
Mef’ûlü / Mefâ‘îlü / Mefâ‘îlü / Feûlün 

1 Old�m yine ‘ā��ķ-� dídār-� muģabbet  
 Göñlümde benüm vardurur aśār-� muģabbet  
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2 Vaģdet ile nev-āmeddir esrār-� ilāhi
Bir �u‘le imi� lem‘a-i envār-� muģabbet  

3 Ķān ya�� aķd�rur çe�m-i dilümden benüm ol māh
Göñlümde aç�ld� yine ezhār-� muģabbet  

4 Manŝūr-� dile oldu ‘ayān s�rr-� ene’l-Ģaķķ
Ķ�ld� beni zülfüñ yine berdār-� muģabbet 

5 Bir kū�e-i çe�m ile bilür ‘ā��ķ-� zār�
Lāz�m m� saña eylemek ižhār-� muģabbet  

6 ‘Ayn�mda degil cevr-i felek �imdi Ģüsāmí  
 Gül�ení daħi old� baña çün ħār-� muģabbet  
 8a  

 24  
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Kef-i símíniñ idübdür nice biñ ħūr�íd pest  
 Bu meśeldür ey ķamer-ruħ dest ü ber bālā-y� dest  

2 Menzilüñ evc-i semāda olmaķ isterseñ eger  
 Ħāk-i dū� ħur�íd-ve� abdāl olub her demiñ pest  

3 Çekdigi yār-� ġam� söyler mi híç ‘a��ķ olan  
 Eyledi mir’āt-� ķalbi sinniñ cevriyle �ikest  

4 Serfürū itmez mi dā’im rūy-� āte�-nākl�ga  
 Ey ŝanem olma zülfüñ kāfir-i āte�-perest  

5 Fehm ider mi ey Ģüsāmí kimseler esrār�muz  
 Bezm-i ġamda olmayan cām-� meyi ‘a�ķ ile mest  

8b 
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25 
 Mefâ‘îlün / Mefâ‘îlün / Mefâ‘îlün / Mefâ‘îlün 

1 Aç�lsa çe�m-i cān�ñ ref‘ olunur perde-i ġaflet  
 Nažar ķ�l ‘ayn-� ‘ibretle nedür nūru bu žulmet  

2 Ģaķāy�ķ münte�irdür ser-be-ser bahr-i ma‘āníden  
 Olanlar šālib-i ma‘nā bulurlar der-gírān-� ķ�ymet  

3 Tecerrüd eyleyüb ķayd-� ta‘alluķdan olan ‘ārí  
 �ri�ür derd-i iħlāŝ� ŝafādur onlara ħaŝlet  

4 Serāb� ŝu degil ‘aš�ān-� arda eylemez anuñ  
 Velí vaģdet meyinden ķanmay�nca virmez ol ģālet  

5 Bulub bir kāmil insān� su‘āl itsen seni andan  
 E�igine ķul olmaġ� bilürsün cāna minnet  

6 Ģüsāmí ģażret-i píre iri�di �eyħ �ükrí’den  
 Olub cārūb-ke� an�n ider ol cān ile ģidmet  
8b 

 26  
Mefâ‘îlün / Mefâ‘îlün / Feûlün 

1 �ri�di cānā źevķe vecd-i ģālet  
 Ŝafāyāb old� dil elģamdülillah  
 K�lub pírānuñ ervāh� i‘ānet  
 Ŝafā-yāb old� dil elģamdülillah  

2 Beni ķ�lduñ ħarím-i vaŝla maģrem  
 �rüb irfān-� mükerrem  
 Velí feyżüñ ile çün ķ�ld�ñ ekrem  
 Ŝafā-yāb old� dil elģamdülillah 

3 Baña üns old� keśret içre vaģdet  
 Ki hecrüñ daħi old� cāna vuŝlat  
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Efendim eyledüñ müzdād-� ni’met  
 Ŝafā-yāb old� dil elģamdülillah 

4 Göñül vaģdet meyinden old� sarħo�
Olub ‘a�ķuñla dā‘im mest-i medhū�
Ģüsāmi’nin ŝafās� eyledi cū�
Ŝafā-yāb old� dil elģamdülillah 

8b  

 27  
Mefâ‘îlün / Mefâ‘îlün / Feûlün 

1 Göñüldür �āhbāz-u dest-i ķudret  
 Göñüldür beyt ü ma’mūr-� hüviyyet  

2 Göñül genc-i ģaķíķatle šoludur  
 Göñüldür ħāzen-i envār-� raģmet  

3 Göñülden ķ�l šaleb ‘ilm-i ledünni  
 Göñüldür vāķ�f-� s�rr-� ģaķíķat  

4 Göñül āyíne-i ser-nūr-� Ģudā’d�r
Göñüldür istivā-y� ‘ar�-� ģażret  

5 Göñül eyler seni hem vāŝ�l-� Ģaķķ 
Göñüldür rehber-i rāh-� šaríķat  

6 Göñüldedir Ģüsāmí vech-i bāķí
Göñüldür mesken-i me’vā-y� vuŝlat  

9a 

28  
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Fażl-� ġam olmaz kü�āde diyü itmek fikr-i kec 
 F‘aŝbirū es-ŝabru’l-cemíl es-ŝabr u miftāģü’l-ferec  



53 
 

2 Fetģ-i bāb olsun dir iseñ bekle cānān ķapus�n
Men et bābe’l-ferec lec fíhi kaddelec  

3 Vuŝlat-� yār ister iseñ rāh-� ‘a�ķa sālik ol  
 Ana nehci-i ķadím gibi fihi min ‘ivec  

4 �‘tibār itme sülūkünde ‘avām�n ša‘n�na
Hem ünās�n ķadri hem reh-nümā kāne illā ke’l-hemec  

5 Me�āyiħi ‘āmi olan bu šarza taķlíd itmesün  
 Cāh-� bürhān celle mā ‘ale’l-‘amā ħarec  

6 Ey Ģüsāmí sa‘y idüb sen daħi kūy-� yāre var  
 Fihi ‘u��āķa āleni yā-� nūna min külli ferec 

9a  

 29 
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Eylemem ‘ālemde hiçbir ferde ‘arż-� iģtiyāc
Mihr-i dehr olsun gerekse pā-�āh-� taħt-� tāc

2 Tír-� firķāt ile dil la‘l-i lebiñ eyler ricā
Kūyuna bir ģastedür kim ārzū eyler güllāc

3 Çek elüñ ben hasteye šímār itmekden šabíb  
 Kim maríżi derd-i ‘a�ķ olanlara olmaz ‘ilāc

4 Bāde-i ‘a�ķun ŝafāsun nice terk itsün göñül  
 Eyledi bezm-i ezelden tā an�ñla imtizāc

5 Mü�terí olal� herkes bu metā‘-� nažma  
 Ey Ģüsāmí ķalmad� e�’ār-� ġayr�da revāc
9a  
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30 
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Ehl-i ‘a�ķ�ñ ibtilās�ndan cüdā dü�mek de güç  
 Bülbüle gül-berg-i ģandāndan cüdā dü�mek de güç  

2 Ŝalmad� ben bí-ķarāra nice demdir pertev ol  
 Zerreye mihr-i d�raģ�āndan cüdā dü�mek de güç  

3 Bū-y� vaŝl ģasretiyle aġlamaķdan ç�ķd� göz  
 Píre ey dil māh-� Ken‘ān’dan cüdā dü�mek de güç  

4 Görmeyelden mürdedür cānānum� cismim benüm  
 Ki�i ey yār-� Ģudā cānāndan cüdā dü�mek de güç  

5 Ħ��m idüb cān u diliñ terkin urur bu �eyħ Ģüsām
Bendeler kim lušf-� sulšāndan cüdā dü�mek de güç  

9b  

 31 
Mefâilün / Feilâtün / Mefâilün / Feilün 

1 Eger murād ise bulmaķ cihānda rāģat-� rūģ
Ale’s-ŝabāģ içegör sāġar-� �arāb-� ŝabūģ 

2 Dil-fülküñde ģalāŝ olmayay�m ġamdan  
 Eger bulur ise de ömre dü-zār ģażret-i Nūģ

3 Pelídí źevķ ü ģayrān ŝafāy-� sāġar-� mey  
 �arāb-� dilbere hiç eylemezdi tevbe-i naŝūģ 

4 Leb-i nigār m� yād iderüm sözümde müdām
Cüdā her süħanumda kím eyle yoķ diye rūģ

5 Sinān-� hicr-i dil �erģa �erģa olduġun
Ģüsāmí bildir o yāre mufaŝŝal me�rūģ

9b 
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32  
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 �evķ-i cām-� lebiñ itdi beni cānā küstāģ 
Dinse āyā yeridür ģūn-� heme dünyā küstāģ 

2 Yüz virelden ayaġun öpmege ŝarķar her bār
Ne ridā ŝāl�na ya gice senüñ yā küstāģ 

3 Hedm-i dilberiñ senüñ gibi šurmu�dan šurmaz  
 Var m� aġyār gibi dünyāda āyā küstāģ 

4 �eyħ Ģüsām itdi ise n’ola bu gūne küstāģl�ķ 
Eyledi bāde-i ‘a�ķuñ an� �āhā küstāģ 

9b  

 33 
Mefâ‘îlün / Mefâ‘î1ün / Feûlün 

1 Ģabíb-i Kibriyā maģbūb-�Mevlā
Ebu’l-Ķās�m Muģammed’dür Muģammed 

 Resūl-� mürsel-i innā fetaħnā
Ebu’l-Ķās�m Muģammed’dür Muģammed 

2 Ķudūmiyle mü�erref oldu ‘ālem  
 Žuhūr-� bā‘iś-i ícād-� ādem  
 ‘Ažímü’l-ħalķ sulšān-� mükerrem  
 Ebu’l-Ķās�m Muģammed’dür Muģammed 

3 Yaratd� kendi nūrundan an� Ģaķķ
Degildir ŝu šopraķ ādem el-Ģaķķ
Cemí‘-i enbiyādan olan esbaķ
Ebu’l-Ķās�m Muģammed’dür Muģammed 

4 Aña ímān idüb Ŝ�ddík-� Ekber  
 ‘Ömer didi sen oldun ģaķ peyġamber  
 Olub yāver aña ‘Ośmān u Ģayder  
 Ebu’l-Ķās�m Muģammed’dür Muģammed 
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5 Žuhūriyle kilísa old� münhedim  
 Daħi edyān olub ser-cümle ma‘dūm

Odur sulšān-� kevníye añla mefhūm
Ebu’l-Ķās�m Muģammed’dür Muģammed 

6 Ġazā itdi çeküb çün seyf-i ŝārim  
 Anuñ emri cihāna old� muģkem  
 Ola ŝāģib-i Ķur’an �āh-� ‘ilm  
 Ebu’l-Ķās�m Muģammed’dür Muģammed 

7 Ģüsāmí bendeñe eyle �efā‘at  
Saña ez-cān u dil olmu�d�r ümmet  
‘Arasāt eyleyen raģm ile �efķat  
Ebu’l-Ķās�m Muģammed’dür Muģammed 

9b-10a  

 34 
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Ehl-i derd-i mücrimem dermāndeyem yā Rab meded  
 Bir siyeh-rū ‘ācizem iģŝāndeyem yā Rab meded  

2 Demgāh-� nefs ü �eyšāne giriftārem henüz  
 Ķayd-� bend-i �ahne-i ‘iŝyāndeyem yā Rab meded  

3 �e� cihātiyle çeģār erkāne s�ġmaz itdiġüm
�e� cihetle gerçi çār-erkāndeyem yā Rab meded  

4 Bād-� ġaflet eyledi müstaġrāķ-� mevc-i zelliñ  
 Ķa‘r� yok bir lücce-i ‘ummāndeyem yā Rab meded  

5 Tende bād eyleyen temevvüc ile deryā gibi  
 Ŝarŝar-� ‘iŝyān ile šuġyāndeyem yā Rab meded  

6 Seyyi’ātum keffe-i kevn-i mekāne ŝ�ġmayan  
 Ol girān-bār� çeken nírāndeyem yā Rab meded  
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7 Mümkināt�ñ feyż ü basš� feyżine ģükmündedir  
 Ben daħi bu ‘ālem-i imkāndeyem yā Rab meded  

8 Ģaddin a�d� cürm-i ‘iŝyānuñ Ģüsāme’d-dín senüñ  
 Ben ümíd-i afv ile ġufrāndeyem yā Rab meded  
10a  

 35  
 Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Aġlayub �ām u seģerlerde derdimden āh meded  
 Mededüm ķalmad� gitdi baña Allah meded  

2 Cey� ü ġam derd ü elem eyledi pā-māl beni  
 Elüm al ķoma ayaķda yeti� ey �āh-� meded  

3 Reh-i ‘a�ķ içre beni ķ�ld� nār-� �eb-i ġam  
 Üstüme �u’le salub gel berü ey māh-� meded  

4 Síne-i ‘ā��ķ-� miģnet-zede ey ķā�-� pāy
Nār�ñ cevre ni�ān eyleme her-gāh meded 

5 Ķalmad� tāb ü tüvān bār-� ġam bāre Ģüsām
Mededim ķalmad� gitti baña Allah meded  

10a  

36 
Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün 

1 Ey Vāģid-i Ferd-i Ŝamed yessirlenā senden meded  
 �ģsān�ña yoķdur ‘aded yessirlenā senden meded  

2 ‘Āriflere eyle ķarín ‘āşıķlara eyle yaķín
Sād�ķlara ķ�l himmetin yessirlenā senden meded 

3 Keśretde buldum vaģdeti üns eyle baña  
 İçür şarāb-ı vuŝlatı yessirlenā senden meded 
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4 Olsun fenā-ender-fenā bulam beķā-ender-beķā
Eyle tecellí dā’ima yessirlenā senden meded 

 
5 Derví� Ģüsām ister seni lušfuñla āl-i bendeyin  
 Ey Ķādir ü Hayy u Ġaní yessirlenā senden meded  
10b  
 

37 
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Ķanġ� gül�en revnāķ� ruģsār-� tābānuñcadur  
 Ķanġ� gül�en içre nergis çe�m-i mestān�ñcadur  
 
2 Ķanġ� la‘liñ daħi vard�r cevher-i la‘lin gibi  
 Ķanġ� bahriñ gevheri lü’lü-yi dendānuñcadur  
 
3 Ķanġ� gülzār�ñ gülü beñzer ruh-� zíbāña yā

Ķanġ� bāġ�ñ sünbülü zülf-i perí�ānuñcadur  
 
4 Ķanġ� bāġ�ñ naħli mevzūndur ķadd-i bālā gibi  
 Ķanġ� naħliñ meyvesi síb-i zenaħdānuñcadur  
 
5 Ķanġ� cennet benzeye dergāh-� píre ey Ģüsām

Ķanġ� cennet içre ģūrí-i sulšānuñcadur  
10b 
 

38  
 Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Ķašreyim ammā ki dilde baģr-i ‘ummān gizlidür  
 Źerreyim illā ki bende �ems-i tābān gizlidür  
 
2 Ŝūretā bir kemterem benden muģaķķar kimse yok  
 Lík ma‘nā ‘āleminde �āh-� sulšān gizlidür  
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3 Çe�m-i žāhir göremez ‘irfān�m�z mestūrdur  
 Ŝafģa-i ķalbimde zírā s�rr-� Ķur’ān gizlidür 
 
4 Ka‘be-i kūyuñ šavāf eyle gel ŝāhib-i diliñ  
 Göñli bir vírāne amma beyt-i Raģmān gizlidür  
 
5 Ey Ģüsāmí ‘ārifiñ her bir kelām� nušķ-� Ģaķķ

Sem‘-i cān it nušķumu nušķumda ‘irfān gizlidür  
10b  

39  
 Mefâ‘îlün / Mefâ‘îlün / Mefâ‘îlün / Mefâ‘îlün 

1 Zihi ‘izzet ki şol deyre seher vaķti uyanıķdur
İder feryād u fıġān cemāl-i Ģaķķ’a ‘āşıķdur

2 �arāb-� lā-yezalíden o kim nū� eyleyüb ‘ā��ķ 
Eylemez mest-i ‘a�ķ olmu�sun an� ŝanma uyan�ķdur  

3 Rumūz u s�rr-� ‘a�ķ� bí-baŝardan ŝorma ey sālik  
 An� kāmil olan źāt�ñ dili baģr-i ģaķāy�ķdur  

4 �çenler Ģ�żr-� vaktiñ dest-i lušfundan ģayāt ebed  
 Gürūh-� ehl-i tecríd fenāfillāh-� lā-ģaķdur

5 Ģüsāmí sen eri�diñ Ka‘be-i maķŝūda ģiżmetle  
 Saña ‘ā��ķlar içre pír-i perver dense lāy�ķdur
10b  

 40 
Mefâ‘îlün / Mefâ‘î1ün / Feûlün 

1 Ħum-� ‘a�ķ�ñ göñül peymānesidür  
 �arāb-� vaģdetin mestānesidür 

2 Göñülden sür ç�ķar keśret çerísin  
 Göñül maģbūb-� ‘ālem lānesidür  
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3 Göñülde ģubb-� zāt-� Kibriyādur  
 Díl-i ‘ā��ķ anuñ dívānesidür  

4 Göñüldür ‘ā��ķ u ma‘�ūk hem ‘ā��ķ 
Göñül s�rr-� Ģudā’nuñ ħānesidür  

5 Ģüsāmí’nin dili āgāh�na gör  
 Ki Ģaķķ’dan ġayr�nuñ bí-gānesidür  
11a  

 41  
 Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün 

1 Esrār-� vahdet bí-gümān emvāc-� baģr-i bí-girān
Yoķluķ ile varl�ķ Lā ilāhe illādan gelür 

2 ‘�lm-el-yaķín ‘ayn-el-yaķín nisbetdür el-ģaķ hemín  
 �ek gümān itme ŝaķ�n heb bir tecellādan gelür  

3 Tevģíd imi� baģr-i ‘ulūm bilmez an� nefs-i žulūm
Ķāŝ�rdur ‘aķl u fühūm bu ders-i vālādan gelür  

4 Dilde olan aŝvāt Hū ‘ilm-i ezelden ķamu 
 Gülde olan renc ile bū bezm-i es-ŝalādan gelür 

5 Rūģ-� Ģüsām’dan ey Ģüsām bu �übhe ģallolur tamām
Tevhíddürür āģir kelām bil an� esmadān gelür  

11a 

 42 
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Bezm-i vahdetden ezel nū� eyleyen peymāneler 
 Na‘ra Yā Hū çeküb eser gider ol mestāneler 

2 Zülf-i mü�kínüñ içün Mecnūn-� �eydādur göñül  
 ‘Ā��k-� āvāreñ olmu� var nice dívāneler 
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3 Mest-i sahbā-y� ģaķíķat olmad� hü�yār-� ebr 
 Oldu meftūh anlara mestūr olan meyhāneler 

4 Bahr-i ‘a�ķ içre olan gavvās-� genc-i ma‘rifet 
 Ka‘regān-� vahdet içre buldu ol dürdāneler 

5 Kāní‘ oldu nān-� hu�ka dehre ba� egmez Hüsām
Mest-i dürdāneyi çekmez ey göñül merdāneler  

11a 

 43  
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Feyz-i Ģaķķ mir’āt-� mücellādur baña vaķt-i seģer 
 Leźźet-i dünyā vü ‘uķbādur baña vakt-i seģer 
 Pür-ŝafā-y� rūģ-efzādur baña vaķt-i seģer 
 Ma‘den-i esrār-�Mevlā’dur baña vaķt-i seģer 

2 Ŝubģ-� ŝād�ķ-ve� žuhūr ider tecellí-i cemāl
Gösterir mir’āt-� Ģaķķ yüz vechile s�rr�mda ģāl
�ri�üb Ģaķķa’l-yaķíne źevķ olur nūr-� viŝāl
Źevķ-yāb-� feyż-baģ�ādur baña vaķt-i seģer  

3 Eyleyüb “Lebbeyk” ģišāb�ñ ķullara ol müste‘ān
Maģv olur hep mā-sivā pür-nūr olur kevn ü mekān
Źevķ-yāb-� feyż alur bí-dār olan her ‘ā��ķān
Müstefād-� nūr-�Mevlādur baña vaķt-i seģer  

4 Emr-i da‘vetiyye dāll oldu seģer vaķti tamām
Ģażret-i Ģaķķ’�ñ ģabíbi medģ ider an� müdām
Ħāb-� ġafletden gözün aç ķ�l tażarru‘ ey Ģüsām
Dergeh-i Ģaķķ’a temennādur baña vaķt-i seģer  

 11a-11b 
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44  
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Dergehinde ķul olan ‘āleme sulšānlanur 
 Kime kim ‘a�ķ�ñ iri�se mest olur ħayrānlanur 

2 �ftirāķ�ñla senüñ her rūz-� �eb yanmaķday�m
Nār-� hecriñle derūnum dā’ima külħānlanur  

3 Cān u ba�� yoluña ķ�lmaķ fedā bir i� degil  
 ‘Iyd-� vaŝl�ñ yol�na ‘ā��ķ olan feryātlanur 

4 Yuģyi’l-emvāt sensin eyle iģyā ķalbimi  
 Mürde-diller feyż-i lušfuñ ile taze cānlanur  

5 Ke�f olur esrār-� vaģdet �üphesiz sāliklere  
 Genc-i tevģíd-i ledünníden o dil kim kānlanur  

6 Meyve-i maķŝūda irse dost günāh-� emel  
 Bāġbān-� feyż-i lušfuñ ile dili bostānlanur 

7 Derd-mendem çāre-sāz�m ķapuña geldüm senüñ  
 Ģāk-i dergāh�ña ol kim yüz süren dermānlanur  

8 Ders-i ‘a�ķ� pír-i kāmilden oķusun ey Ģüsām
Mü�kilāt her dü ‘ālem fetģ olur āsānlanur  

11b 

 45
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Her kimiñ źāt�nda kim tevfíķMevlā’ya olur  
 Vāķ�f-� remz-i ģaķíķat kā�if-i esrār olur  

2 Her ne kim taķdírdür taġyír bulmaz �übhesiz  
 Çün pír-i küllüñ ķudret-i yārānda muħtār olur  

3 Eyleyen ģubbu deryās�ndan devānun ŝāf-� pāk
Terk-i ‘ucb u deryāy� kār� āh u zār olur  
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4 Kim ki keśret ‘āleminde varl�ġ�n terk eyleye  
 Maģv ider cümle rüsūm� derdi istiġfār olur  

5 Cennet ü ‘irfāne dāħil olmaġa sa‘y eyleyen  
 Mā-sivāy� ref‘ ider ol ŝoģbeti ebrār olur  

6 �rmez idi vuŝlat-� cānān olanlar ey Ģüsām
‘Ā��ķ-� dídār olur tā seģer-i bí-dār olur  

11b  

 46  
Mef’ûlü / Mefâîlün / Mef’ûlü / Mefâîlün 

1 Fetģ eyle maķāmāt�ñ irsün dile ģālāt�ñ
Göster göreyim źāt�ñ Mevlām keremiñ çoķdur

2 Cān u dili tenvír it esrār ile teb�ír it  
 Źikriñ ile �eb-gír it Mevlām keremiñ çoķdur 

3 Rezzāķ-� Kerím’imsin fettāģ-� Rahímim’sin  
 Settār-� ‘āžímim’sin Mevlām keremiñ çoķdur

4 Göñlüm gözün sen aç lušfuña senüñ muħtāç
‘Ā��ķlara raģmet saç Mevlām keremiñ çoķdur

5 Ref‘ eyle rüsūmāt� maģv eyle ģašíat�
Źevķ it baña šā‘āt�Mevlām keremiñ çoķdur

6 Dervi� Ģüsāmí bende vaģdet eyle keśretde  
 Leźźet eyle ni‘metde Mevlām keremiñ çoķdur
12a  

 47  
Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Źikr-i Mevlā ile dil mülki müdām ma‘mūr olur  
 Ģubb-� dünyādan geçer dil ħānesin pür-nūr olur  
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2 S�rr-� źāta mažhar olan ‘ārif ü dānā-y� Ģaķķ
Ģażret-i Mūsā gibi dā’im mekān� Šūr olur  

3 Žāhir ü bāš�n ģaķíķat-bín olan āgāh
Cennet ü ‘irfān içinde dā’im mesrūr olur  

4 Maģv ider cümle rüsūm� vücūd� źikr ile  
 Ník dir görmez cihānda sāiri mestūr olur  

5 Ŝafvet-i ģaš�r ile her kim ki görse kāmili  
 Redd idüp aġyār� dilden ħalķa ol Manŝūr olur  

6 �eyħ Ģüsāmí’nin żíķ-� ķalbin vírān eylemi�
Ģāš�r-� vírān-� ‘ā��ķ dā’imā meksūr olur  

12a  

 48  
Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün 

1 Mestāne olan ‘ā��ķa peymāne gerekdür  
 Mesken ile me’men aña meyħāne gerekdür  

2 Derví�lik idüb ķayd ile kül olmamakdur  
 Çün ‘ārif olan ħalķa bí-gāne gerekdür  

3 Mecnūn-ve� eyle çün ge�t-i beyābān
Hem cezbe-i ‘a�ķ ile o mestāne gerekdür  

4 Olduk bir iki gün bu güzer-gāhda mihmān
Ħān-� ni‘am-� ni‘meti mihmāne gerekdür  

5 Derd-ke� olur melāmetde Ģüsāmí  
 Šarz-� derví�lik cünbü�i rindāne gerekdür  
12a  
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49 
Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Oķunmaķdan �ikāyet-nāmemüz ol �āha ķalm��dur
Bizüm aģvālimüz �imdengerü Allah’a ķalm��dur

2 Ç�ķar dil-i Yūsuf’uñ ey baģr-i kerem lušf it  
 Ġam-� iģvān iledür �e� derūn-� çāha kalm��dur

3 Varan redd olmayub maģrūm ķalmaz āsitānuna
Muģaŝŝal yezel in‘ām ol yüce dergāha ķalm��dur

4 Ģudā ‘afv eylemek cürmüm muķarrerdür benüm ancaķ
Siri�k-i díde-i ģūn-bārum ile āha ķalm��dur

5 ‘Ašā vü lušf-� iģsān ey Ģüsām feyż-i Bārí’dir  
 Reh-i ‘iŝyān revā olmaķ bu dil-i gümrāha ķalm��dur
12a-12b  

 50  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Ta�lara urur ba��n devrān-� āb� iñledür  
 Döndürür dolāb-� mānende āsiyāb iñledür  

2 Olur olmaz cāhiliñ ķ�lma ģašāya istimā‘
Gerçi ehl-i fażl-� nādānuñ esbāb iñledür  

3 Nāle vü efġānuna ‘u��āķ�ñ o gitme diyü  
 Mušrib-i devr-i zamān deryāy� iñledür  

4 Pāyān ķ�l āh eyle ey dil cürmüñü yād eyleyüb  
 Yoķsa vallahi seni šamu ‘azāb� iñledür  

5 Nice kim baġr� delinmesin ser-ā-pā ney gibi  
 �eyħ Ģüsāmí’yi ‘adūnuñ �żš�rāb� iñledür  
12b  
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51 
Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Dilā her bir günāh aġlamaķdan ħayr olur žāhir  
 Belí cem‘iyyet-i yārān bā‘iś-i ebrār olur žāhir  

2 Feżādan her ne zāil olsa ŝabr eyle taģammül ķ�l
Vesíle devlet-i dāreyne zirā ŝabr olur žāhir  

3 Ezelden ķābil-i tevfíķ-� �slam olmayan ādem  
 Ģaķíķat müselman denmez ana gebr olur žāhir  

4 Ayā devlet sarāy�nda ‘izzet ile iden temkín  
 Olursun ‘āf�yet sen de mekānuñ ķabr olur žāhir  

5 Hücūm-� keśret-i rubāh-� a‘dādan elem çekme  
 At�lmaķda Ģüsāmí ģiŝŝe hemān pír olur žāhir  
12b  

 52  
Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün 

1 Dā’im cefā iden o �eh-i nūr seyyidedür  
 Bār-� ġam ile ķadem çün ģamídedür  

2 Hemtā olur m� sevdigimde hiçbir güzel  
 Vallāh dil-rübālar içinde ber-güzídedür  

3 Ser-i nefse zāre heves ķoyd� �ehā
�ol ħašš-� nev ile ‘ār�ż�ñ nesh-i remídedür  

4 Cismim yaķard� nār-� firāķ�ñ kül eyleyüb  
 Teskín iden velíkin an� āb-� dídedür 

5 Šūší-i minnet nušķa gelürse n’ola Ģüsām
Ķande mükerrer leb-i la‘liñ çe�ídedür  

12b  
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53 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Bāġda nāleye bülbül gelür āġāz eyler  
 Vird-i ra‘nā ana ŝad-�íve ile nāz eyler  

2 Raħt�ñ gencine ‘azm eyler isem destiñden  
 ‘Ārd�r zülfü baña cümle šūmār eyler  

3 Ehl-i Ģaķķ’dur benüm ol �āh-� cihānum bí-�ek  
 Seg-i aġyār eyleyen bende-i mümtāz eyler  

4 Burķa‘-� zülfünü ref‘ it görelüm gül ruģuñu
‘Andelíb-i dil ü cān pençe ser-āġāz eyler 

5 Cevr ider old� Ģüsāmí bize çünkim dünyā
Ŝanma cevrini s�rr-� vehmiñ ser-efrāz eyler  

13a                                                                                                                                                         

 54  
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Ħāne-i dil sāķiyā her laģža bir meyħānedür  
 Ħavf-� dil mi bu dil-i dívānemiz mestānedür  

2 �āne-ve� dil šola��rsa zülfünüñ zincírine  
 Kendüye mālik degil ma‘zūr ola dívānedür  

3 Nār-� ‘a�ķuñla senün ben yanmaķdayum dā‘imā
‘A�ķ bir �em‘-i ilāhí aña cān pervānedür  

4 Ħāne-i ķalbe ģayāliñ ķond� çünkim dilberā
Dest-i ķudretle yap�lm�� bir güzel kā�ānedür  

5 Ser-fürū etmez ‘acūz dehre ey dil bu Ģüsām
Gördigüñ meydān-� ‘a�ķda ģaylice merdānedür 

13a   
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55 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Menba‘-� feyż-i Ģudā’dur Ģalvetí ‘U��āķíler  
 Baģr-i cūd-�Murtażā’dur Ģalvetí ‘U��āķíler  

2 Mevlevíler Meśneví’den feyż alurlar źikr ile  
 Hem-dem-i bezm-i ŝafādur Ģalvetí ‘U��āķíler  

3 Ķādirí vü E�refíler nūr-� źikrullāh ile  
 Ceźbe-i s�rr-� uzmādur Ģalvetí ‘U��āķíler  

4 Ģalvetí tevģíd-i źāta iri�üb Bayrāmíler  
 Māye-i feyż-i ‘ašādur Ģalvetí ‘U��āķíler  

5 Ģażret-i Yaģyā’y� Seyyid pi�vā-y� Gül�ení  
 Nūr-baħ�-� evliyādur Ģalvetí ‘U��āķíler  

6 Seyyidiyye Aģmed El-Rufā‘í Aģmed āl-i ‘abā
Cümlesine reh-nümādur Ģalvetí ‘U��āķíler  

7 Edhemí Zeyní vü Sadí �āźelí pír olub  
 Her gürūha muķtedādur Ģalvetí ‘U��āķíler  

8 Ģācegān-� Naķ�-bendí Kibreví olmu� cenāģ 
Šā’ir-i ‘anķā-i hümād�r Ģalvetí ‘U��āķíler  

9 Dergehinde pírinüñ bir kemter derví�i Ģüsām
Reh-i nūrdān-� Ģudā’dur Ģalvetí ‘U��āķíler 

13a   

 56 
Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 �ehā bu ķaŝr-� divānuñ ħarāb olmaķ ne mü�küldür  
 Ser-ā-pā nāzuñ endāmuñ türāb olmaķ ne mü�küldür                                                                 
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2 Hezārān zaģmet ile dünyāda cem‘ itdigün mal�
Yar�n maģ�erde bir bir ģesāb olmaķ ne mü�küldür  

3 ‘Aceb ķorķu degil midir ki ímāns�z giden kimse  
 Müebbed šamuda ķalub ‘azāb olmaķ ne mü�küldür  

4 Münāf�ķlar yanub yaķ�lmadan püryāne dönmü�dür  
 Çekerler nār-� dūzaħda kebāb olmaķ ne mü�küldür 

5 Egerçi ‘ay� u nū� idüb ŝafā süren cihān içre  
 Ģüsāmí saña an�ñçün ‘itāb olmaķ ne mü�küldür  
13b  

 57
Fâ‘i1âtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘i1âtün / Fâ‘ilün 

1 Zāhidā mir’āt-� ŝun‘-� kird-gāre baķ nedür  
 Cümle e�yāda žuhūr iden ŝ�fāt-� Ģaķķ nedür  

2 Ne revādur çirk ü �irk ile eyle ķalbiñ siyāh
Ġayret-i �slām bu m�dur yā ba��nda aķ nedür  

3 �em‘e ķar�u gerçi kim pervāne dā’im pür yaķar  
 ‘A��ķ-� ŝād�ķ olanlarda cismini yaķmaķ nedür  

4 Bende yoķ cem‘iyyet-i ģāš�r ki idem bir vaķt edā
Zāhidā dir iseñ salāt-� ģamse ķ�lmaķ nedür 

5 Ķatre-i mā-i meníden ħalķ iderken ādemi  
 Ne bilür ŝarrāf-� ‘ālem cevher-i šopraķ nedür  

6 Sinniñe āhen šokun�caķ dā’im āte� ç�ķar  
 Ādem olan ādemí bir birine çaķmaķ nedür  

7 Menzil-i ‘āli tavŝif-i te‘ālā ķ�l nüzūl
Ey Ģüsāmí ‘ārif olanlar bilür ancaķ nedür  

13b 
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58 
Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Fenā ehli beķā semtine old� göçmege ģāž�r
�ükūfiyle d�raħtān old� güyā birbirin çād�r

2 Saña yüz vech ile ‘arż-� cemāl eylerse aldanma  
 Ne genci zír-i ģāk içre ķom�� bir köhne dünyād�r

3 Žahírim evliyā olursa olan mažhar-� ģikmet  
 Žuhūr iden anar�m olayd�m ‘āleme žāhirdir  

4 Bi-ģamdillāh muhakkir bir gedā-y� bí-nevāy�m ben  
 Kimi mír-livā kimi vezír ü kimi pādi�āhd�r

5 Bugün zühd-i ma‘āŝíden begāyet telh-kām oldum  
 Ŝafā-y� leźźet-i vaŝl�ñ Ģüsāmí’ye vir ey Ķādir  
13b  

 59 
Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 ‘�bādetten murād-� ilahiyye ‘išā‘atdür  
 Ribā ehlin ŝaķ�n žanneyleme ehl-i ‘ibādetdür  

2 Fenā dünyāda gerçi bir iki gün ‘ay� u nū� itdiñ  
 Benim ħavf�m hemān ey zāhid āģvāl-i ķ�yāmetdür  

3 Cihānuñ ‘izz ü cāh�ñ istemem �imdi ferāġum var  
 Ne ümíd-i riyās�ndan ne maķŝūdum kitābetdür  

4 �ifāy� terk idüb �er‘-i �erífe inķ�yād iden  
 Muķarrer bil iki ‘ālemde ol ehl-i sa‘ādetdür 

5 Ģüsāmí ‘ālem-i fānide cevr ü cefā çekdin  
 Hemí�edür dile ġam-gín olmaķ aña ‘ādetdür  
13b-14a  
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60 
Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Saña lāy�ķ Ģudāyā ben ķul�ñda ne ‘ibādet var  
 Ne tevģíde liyāķat var dimāġ�mda ne leźźet var  

2 Ne nāz u namāz ve ne niyāz u rūze var bende  
 Ne oldum mu‘tekif bir dem ne celle var ne ģalvet var  

3 Diríġā nefs-i emmāremden oldum zār u ser-gerdān
Ne münhiñden ķaçar göñlüm ne emrine išā‘at var  

4 Ne deñli mücrim-i ‘āŝí olursam rūz-� maģ�erde  
 Bi-ģamdillāh Muģammed gibi bir ŝāģib-�efā‘at var 

5 Göñül virme šarāb-ābād dehre ey Ģüsām Aģmed  
 Fenās� çün muķarrerdür daħi hevl-i ķ�yāmet var  
14a  

 61  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Bāġ-� cennet dile kūy-� �en-i dildār biter  
 Müntehā ķāmeti šūbā baña her bār biter  

2 Šarf-� gülzāre yüri ķo bizi ey bülbül-i zār
Seyr-i bāġ-� ‘ā��ķa ol ruģlar� gülzār biter  

3 �āh-� ‘a�ķa �erer-ālūde dühān-� āh�m
Ba��m üstüne baña hayme-i rüzgār biter  

4 �ñleyüb gū�una ġamz eyleme sende ey zülüf  
 Beni ġamz itmeñe ol ġamze-i ħūnħār biter 

5 Kāfirim cennet ü ħūrí heves eyler isem  
 Bu Ģüsāmí hele dídār-� rūħ-� yār biter  
14a  
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62  
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Ehl-i sözüñ nice bir anla vāhí nice bir  
 Nice bir eflāke ç�ķa dūd-� siyāh� nice bir  

2 Genc-i ‘uzletde ķanā‘at idelim bir �āle  
 Nice bir yād idelüm ašlas-� �āh� nice bir  

3 Giçelim ģāke dü�üb mertebe-i ‘ulyādan  
 Nice bir bu heves-i fikret-i cāh� nice bir  

4 ‘Arŝa-i ‘a�ķda gel ‘ā��ķ-� ‘uryan olal�m
Nice bir ķayd u libās-� külāh� nice bir 

5 �eyħ Ģüsām’�ñ díl ü zār�na idüb �efķat ü raģm
Nice bir eyleyelüm hicr ile āh� nice bir  

14a  

 63  
 Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Ġam-�Mecnūn-� ‘a�ķ� ‘ā��ķ� ġam-ħār olandan ŝor
Šabíbim derd-i bímār-� yine bímār olandan ŝor

2 Ne bilsün leźźet-i esrār-� ‘a�ķ� zāhíd-i sālūs
Anuñ keyfiyyetin abdāl-� derd-i yār olandan ŝor

3 Gedā-y� kūyuñ olmaķ źevķini benden su‘āl eyle  
 Ŝafā-y� la‘l-i nāb�ñ sāķí benden ġayr�dan ŝor

4 Ruħuñ vaŝf idemez zāġ-� raķíb ey ġonca zíbā
Ŝafā-y� salšanat ķadrin bege ģünkār olandan ŝor

5 Tecellí-i ruħ-� yār ile nice bí-ķarār�m ben  
 Ģüsāmí-ve� an� bir ‘ā��ķ-� dídār olandan ŝor
14b  
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64 
Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün 

1 Sālikleriñ ir�ād iden pírim Ģüsām ‘U��āķídir  
 ‘Ā��ķlar�ñ dil-�ād iden pírim Ģüsām ‘U��āķídir  

2 Ķušb-� cihān olmu� o pír mülk-i dile old� emír  
 Dergāh-�Mevlā’dan dile fehmi pírim Ģüsām ‘U��āķídir  

3 ‘Ā��ķlar�ñdur rehberi ‘āriflerindür serveri  
 ‘�r�ād iden her kemteri pírim Ģüsām ‘U��āķídir 

4 Dārü’l-emāndur me�heri verir ŝafā bu ma‘bedi 
 �den ‘ašā her maķŝad� pírim Ģüsām ‘U��āķídir 

5 Nušķ-� Ģudā’dur her sözi kenz-i ma‘nād�r özi 
 Dāreynde aķ iden yüzi pírim Ģüsām ‘U��āķídir 

6 E�igine yüz sür Ģüsām ŝ�dķ ile ol aña ġulām
�den ġaríbiñ �ād-kām pírim Ģüsām ‘U��āķídir 

 
14b  

 65  
Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Vücuduñ mažhar� �ems hüviyyet s�rr-�Mevlādur
Kelām�ñ nūr-� Ģaķķ baģr-i ģaķíķat Ģaķķ te‘ālādur

2 Cemí‘i enbiyānun nūr-� cismi ħ�rz-� cān�s�n
Cemāliñ nüsħa-i çār-kitāb ü ‘ilmü’l-esmādur

3 �mām-� enbiyās�n pí�vās�n ümemsin  
 Maķām�ñ sidresā cennet ne ‘alā evc-i vālādur

4 Felekde kehke�ān ŝanma ķudūmuñ intižār�na
Semā ehli cemālin �evķine cümle müheyyādur 
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5 Güneh-kār ümmetiñden bir gedāy�m cümleden aģķar  
 Baña bir źerre-i lušfuñ ģayat-efzā-y� ‘uķbādur

6 Beni nār-� cehennemden ħalāŝa çāre cūd olsun 
 Nigāh-� merģamet bu �eyħ Ģüsām cūd-� ‘ašādur
14b  

 66  
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 ‘Ārif-i billāh olub nūr-� cemālullāh� gör  
 Rāh-� Ģaķķ’da rehber olan rūģ-� ehlullāh� gör  

2 Cān u dilden keśret-i ālāyi�i terk eyleyüb  
 �ki ‘ālemden geçüb küllí fenāfillāh� gör  

3 Ník ü bed her ne gelürse cānib-i Ģaķķ’dan saña 
 Ķ�l ķabūl an� diliñden s�rr-� ‘Abdullāh� gör 

4 Kāmiliñ feyżine gel gir tā kemāle iresin  
 Seni saña bildiren ol ‘ārif-i billāh� gör 

5 Ķalma keśret ‘āleminde rāh-� taģķíķa iri�
Gel ģaķíķat-bín olub s�rr-� viŝālullāh� gör  

6 Cān� görmek mašlabuñ ise Ģüsāme’d-dín gel  
 Saña göstersün seni ol mür�id-i āgāh� gör  

l4b-15a  

 67  
Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün 

1 Ey mažhar-� küll cümle-i tedbír senüñdür  
 �nkār idemez an� taķdír senüñdür  

2 Ģüsn içre ķoduñ ħayret ile āh-� eníni  
 ‘Ā��ķlara ceźbe-i te’śír senüñdür  
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3 �nsān� yaratd�ķda virüb ģüsn ü cemāli  
 Naķķā�-� ŝuversin ki bu taħrír senüñdür  

4 Esmā vü müsemmā bu vücūd deyü ‘adem heb  
 ‘Ālemde bu tebdíl ü taġyír senüñdür  

5 Bu ķ�yl ile ķāli kim ider baģś-i ma‘āní
Ŝūretde benim ma‘níde taķrír senüñdür  

6 Ekdār-� ġumūm ile germ old� Ģüsāmí  
 Bu bí-kes ü bí-çāreye teb�ír senüñdür  
15a                          

 68
Mefâîlün / Mefâîlün / Feûlün 

1 Belā-y� ‘a�ķ ile rüsvāl�ġ�ñ var  
 Senüñ ey dil yine �eydāl�ġ�ñ var  

2 ‘Amíķ-i baģr-i ħayretsin yine sen  
 ‘Aceb cū� ile deryāl�ġ�ñ var  

3 Bu ģüsn ü bu lešāfet bu ebrū
Ser-āmedsin hele zíbāl�ġ�ñ var  

4 ‘Aceb midir bu ‘ālem olsa bendeñ  
 Senüñ �skender ü Dārāl�ġ�n var  

5 Olub Mecnūn ü āvāreñ bu gönlüm  
 O yāl ü bāl ile Leylāl�ġ�ñ var  

6 Ayaġ�n alt�na baķ gör Ģüsāmí  
 Eli irmez saña a‘lāl�ġ�ñ var  
15a  
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69 
Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Feûlün 

1 Göñlüm ki derd-i ‘a�ķa cānāne mübtelādur  
 Cān-� ża‘ífim eyā cismim ile belādur

2 Olar ķademde ba�dan kim geçdi ald� meydān
Merdān-� ‘a�ķ içinde dirler aña baģādur  

3 Dünyā yüzine ‘ā��ķ nice baķabilür hiç  
 Fāni-i mušlaķ olan bilür cihān fenādur

4 Derd-i ġam�ñ aceb mi olsa ģālí dilden  
 Bí-gāne olmaz ol kim evvelden ā�inādur

5 Her ne gelür ise Ģaķķ’dan ġam çekme Ģüsāmí  
 Maģbūbuñ ise dā’im ‘u��āķ�na cefādur
15a  

 70 
Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Binā-y� ‘a�ķ� ta‘mír itmede üstād�m�z vardur  
 Velí Ferhād-ve� anda nice �rġad�m�z vardur  

2 Naħvesinde settār�m šāli‘im meymūn olub ķalmaz  
 Sürūr-� dehre meyl itmez dil-i nā-�ād�m�z vardur  

3 Y�ķ�ld� dü�dü gence kimse ma‘mūr olmad� gitdi  
 Felek dirler bizim �imdi ħarāb-ābād�m�z vardur  

4 Ferāġat tekye-gāh�nda müríd olmaķ bi-ģamdillāh
Gürūh-� evliyālardan bizim ir�ād�m�z vardur  

5 Delindi ney gibi baġr�m Ģüsāmí zerd olub rūyum  
 Velí güftāre yoķ šāķat ķur� feryād�m�z vardur  
15b  
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71 
Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün 

1 Gelüñiz bezm-i ‘azíze varalum hey derví�ler  
 Šoġr� m� bu yolda biz de ŝoralum hey derví�ler  

2 Aġlayub idelüm āh dökülsün gitsin günāh
Gice gündüz źikrullāh sürelüm hey derví�ler  

3 Dimeziz kim ‘ālimiz nefse uyar žālimiz  
 Hemān kendü ģālimiz görelüm hey derví�ler  

4 ‘U��aķ�ñ geç postuna cānuñ vir Ģaķķ dostuna  
 Hemān bu söz üstüne šuralum hey derví�ler  

5 Derví� Ģüsāmí hemān s�rr�ñ eyleme ‘ayān
Ģaķķ yol�na cān ķurbān virelüm hey derví�ler 

 15b  

 72  
Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün 

1 ‘�bretle baķ bu ‘āleme s�rr-� žuhūru gör  
 Lušf u ‘ašā-y� Ģaķķ ile źevķ-i sürūru gör  

2 Her ne gelür ise dergeh-i Ģaķķ’dan ķanā‘at it  
 Dilden sivāy� ref‘ idüb ‘abd-� �ekūr� gör 

3 �eb-tā-seħer ricāda olub cürmüñi müdām
Maģv eylesün źünūb� Rabb-i Ġafūru gör  

4 �tme na‘ím-i leźźet-i dünyāya iltifāt
Cinān-� ħūrí vü �erbet-i mā’-i šuhūr� gör  

5 Ķalbiñde mā-ģaŝal fikr idüb Ģüsām
Āyān-� beyyināt mā-fi’ŝ-ŝudūr� gör  

15b  
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73  
 Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün 

1 Ol kim bu ‘ālem içre muģabbet esíridür  
 Çeksün cefā-y� cevr ki miħnet esíridür  

2 ‘Ārif od�r ki ma’nā yüzünden nažar ide  
 Gör cāhili ki r�zķ ile ŝūret esíridür  

3 Ehl-i fenā mašlab mašlab dār�n� terk ider  
 Zāhid hemí�e nefs ile �ehvet esíridür  

4 Dergāh-� ħāke rehiñ olan ‘ā��ķ-� cemāl
Yek-nažra-i ‘ināyet ü himmet esíridür  

5 Ħāk ola Ģaķķ-� vücūd�n� besle Ģüsām
Rāż�-� nān u ħu�k ķanā‘at esíridür  

15b  

 74  
 Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Dergāh-� ‘ināyetde nice dil-dādeler vardur  
 Bu dehr-i bí-vefāda bí-šaleb āzādeler vardur  

2 Sen o sulšān-� evreng-i ‘ināyetsin ki dā’im āsitānende  
 Ķul olm�� pāy-i mācanda durur �ehzādeler vardur  

3 Ķo ša‘n� zāhidā meyħāne-i rind-i ħarābāta  
 Velí çoķ vaģdet-i ħum ŝāģib-i seccādeler vardur  

4 Nažar ķ�lmasun hiç ġayra görünce serv-i bālāñ�
Yoluñda pāy-māl olmu� nice üftādeler vardur 

5 Görüb mestāne meclisde Ģüsāmí eyleme te�ní‘  
 O bezm-i pür-ŝafāda sen de gör ne bādeler vardur  
16a  
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75  
Mefâîlün / Mefâîlün / Feûlün 

1 Diliñ dergāh-� Ģaķķ’dan minneti var  
 Cihānuñ rif‘atinden ‘uzleti var  

2 Virir sükker yerine zehr ķātil 
 Bu dehriñ bir ‘acāyib miģneti var 

3 Göñül virmez Ħudā’dan ġayr�s�na 
 O cān�n kim ba��nda devleti var   

4 Göñül mestānedür dā’im ay�lmaz  
 Mey-i ‘a�ķ�ñ daħi keyfiyyeti var 

5 Firāķ-� derde ŝabr it didi bañā
Bilürem bunda Ģaķķ’�n ģikmeti var  

6 Saña senden görünsün pür-nūr-� dest  
 Göñül mir’ātinün çün ŝafveti var  

7 Gel imdi sür yüziñ dergāh-� píre  
 �der elbet ‘ināyet sā‘ati var  

8 Bu cāh-� ġamdan dilü āsān dü�ürdüm  
 Ģüsām’�ñ yine derd ile nisbeti var  
16a  

 76

1 Dār-� dünyā ġaríb ģāletdür çekilen dā‘imā nedāmetdür  
 Her gelen mübtelā-y� miģnetdür sen an� ŝanma rāģatdur  

2 Ni‘meti n�ķmet ile nevāŝdur leźźeti sem zehri āfetdür  
 Olagör Ģaķķ’�ñ emrine teslím ķula lāy�ķ olan ‘itā’atdür  

3 Her ne emr eylediyse ma‘būduñ añun emri edā-y� ħizmetdür  
 Źikr-i tevģíd eyleyüb pí�e ķālib eyle vü ķalb-i sa‘ādetdür  
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4 Źikriñ olsun �llallah ħāliŝā dirseñ selāmetdür  
 �ki ‘ālemde ey Ģüsām �eref Eģad ü Aģmed’e muģabbetdür  
16a  

 77 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Old� çün mest-i mey bāde-i ġaflet dil ü zār
Beni ne ģālete ķoyd� ġam-� ‘a�ķ-� dildār

2 Kimseler vāķ�f olub ģāl-i derūnum bilmez  
 Kime yā Rab ideyim sūz-� derūnum ižhār

3 Eylemez derdüme üm olsa da Loķmān-� zamān
�tme �imdengerü ben derdlüye fikr-i tímār

4 Yā �lahí kerem-i lušfuñla ķald� ģālim  
 �tme nār-� ġażab-� ķahr�ñ ile āte�-i yār

5 Afv idüb cürmümü yandurma beni dūzaħda
Ey olam meźheb-i ‘āŝíye meded senüñ Ġaffār

6 Afv idüb ben ķul�ñ� eyle günāhdan ‘ārí  
 Eyleyem cürmüme yār nice biñ istiġfār

7 �lģāķ eyle Hüsāmí’yi sü‛edā defterine  
 Ģürmeti Ģayder-i Kerrār ü Resūl-i Muħtār
16b  

 78 

1 Yine maġrūrsun meded derd-mend-i insān
Sinníñ tamām olub beliñ bükilür  

 Ecelden ķurtulmu� yoķdur bir zamān
Kemikler ķaġ�ayub a‛żā sökilür  
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2 Ŝaķal�ñ aġarub yimediñ a�uñ
Ebedí saġl�ġ� görmedi ba�uñ
Aġz�nda çüriyüb ķalmad� di�üñ
Gözlerinüñ güherleri dökilür  

3 El ayaķ šutarken hiç šutmaz olur  
 Ķulaķlar�ñ āvāz i�itmez olur  
 Boġaz�ñ bir loķma et yutmaz olur  
 Šamarlar� gerilüb ķan� çekilür  

4 Pírlik �āmeti ömriñe ķonar  
 Derd-mend her yirden saña el ŝunar  
 Üsti çürimü� bir eve döner  
 Esās-� cismiñ bir bir çekilür  

5 Göç buraġ�n� gör erkenden meded  
 Çekilür ķāfile-i kār-bān bí-‘aded  
 Nöbet saña gelür ey Ģüsām Aģmed  
 Ecel sancāġ� kapuña dikilür  
16b  

 79  
 Mefûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün 

1 ‘A�ķ āh ile derd-i dil-i cānāne gerekdür  
 Cān bezl ide aña diye cānāne gerekdür  

2 Ya neye yüzim sürmege itse beni �āyān
Lušf-� kerem üftādeye �āhāne gerekdür 

3 Rāż� olalum zülfüni yāriñ daġ�d�rsa  
 Ol bende müselsel dil-i dívāne gerekdür  

4 Bir ŝāf-derūn-� yār muvāf�ķ ele girse  
 Hicrān-� ġam� tesellíye nice yārān gerekdür  

5 Sāķí ķoma �ol miŝķale-i sāġar� elden  
 �erriniñ kederin def‘ine peymāne gerekdür  
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6 Bir yirde ķarār eylemez illā ciger-i midde  
 Tír-i sitemiñ ħaš�r-� dívāne gerekdür  

7 Tanžíri ne mümkin k’ola  pír ü Ģüsāmí  
 ‘Ayb�n� hele tesettür iģvāne gerekdür  
16b-17a  

80 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Aķl-� f�krim cümle vār�m virdüm aldum derd-i yār
Dilde dāġ�m cānda zār�m virdüm aldum derd-i yār

2 Virmi�im ŝabr u śebāt� cümleten yaġmaya ben  
 Ħānümān�m anda var�m virdüm aldum derd-i yār

3 ‘A�ķ-� Ģaķķ’d�r çün erenlerden benüm istedigim  
 Buldum an� old� kār�m virdüm aldum derd-i yār

4 �ki ‘ālemde bāna mašlūb olan ‘a�ķ�ñdurur  
 ‘A�ķ enísi yār-� ġār�m virdüm aldum derd-i yār

5 Āh idüb ‘a�ķ�ñ ile her saģrāy� nūr-� Ģaķķ
Buld� itmām intižār�m virdüm aldum derd-i yār

6 Naķ�-� ģüsnüñ bu Ģüsāmí’niñ dilinden ç�ķmad�
Cān fedādur saña kār�m virdüm aldum derd-i yār

17a  

 81  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Vāŝ�l-� feyż-i Ģudā’yuz Ģalvetí ‘U��āķíyüz  
 Ģāk-pāy-i Muŝšafā’yuz Ģalvetí ‘U��āķíyüz  

2 Çār-yār-� bā-ŝafāya ķul u ķurbān olmu�uz
Bende-i āl-i ‘abāyuz Ģalvetí ‘U��āķíyüz  
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3 Mekteb-i ‘irfāndan ald� ders-i ‘a�ķ� š�fl-� dil  
 Ehl-i ‘a�ķa pí�vāyuz Ģalvetí ‘U��ākíyüz  

4 Li-ma‘Allah sarāy�nda olan muķím ü müdām
Ħāk-rāh-� evliyāyuz Ģalvetí ‘U��āķíyüz  

5 Ģażret-i pírin e�igi ģākine yüz süreli  
 Ģamdülillāh pür-ŝafāyuz Ģalvetí ‘U��āķíyüz 

6 Taħt-gāh-� dilde mihmān old� esrār-� Ģudā
Her gürūh-� muķtedāyuz Ģalvetí ‘U��āķíyüz  

7 Nūr-baħ�í hācegān ü Ķādirí Bayrāmí heb  
 Cümleden feyż-i ā�ināyuz Ģalvetí ‘U��āķíyüz  

8 Ey Ģüsāmí �eyħ Ģüsāme’d-dín’üñ olduñ bendesi  
 Tārik-i her dü-serāyuz Ģalvetí ‘U��āķíyüz  
17a  

 82 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Biz ģaķíķat ehliyüz ķušb-� Ģudā’dur pírimüz  
 Ya‘ni kim feyyāż-� ‘ālem evliyādur pírimüz  

2 Biz muģibb-i ģānedānuz Murtaża’dur pírimüz  
 Mehdí-i ŝāģib-zamānuz …………… pírimüz  

3 Naķd-i s�rr-�Muŝšafā vü Murtaża ol �āh-� dín  
 Hādi-i ins ü melek pí�vādur pírimüz  

4 Men rāí s�rr�n� yüzünden itdi münke�if  
 Mažhar-� nūr-� tecellí Ģaķķ-nümādur pírimüz  

5 H�żr-� vaķtdir kim ŝunar ‘āriflere āb-� ģayāt
Rūģ-perver sāķí-i hām-� ŝafādur pírimüz  

6 Ke�f olur mir‘āt-� vechinden tecellí-i cemāl
�übhesiz cām-� cihān gibi nümādur pírimüz  
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7 Pür-nūr-� ģüsn tecellí-i cemāl eyler ‘ayān
Ey Ģüsāmí �eynsiz nūr-� Ģudā’dur pírimüz  

17a-17b  

 83  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Maģrem-i esrār-� ģikmet bizler ‘U��āķílerüz  
 Ŝāģib-i s�rr-� emānet bizler ‘U��āķílerüz  
 Mažhar-� feyż-i nübüvvet bizler ‘U��āķílerüz  
 Server-i s�rr-� velāyet bizler ‘U��āķílerüz  
 Mašla‘-� �ems-i hidāyet bizler ‘U��āķílerüz 

2 Men s�rr�n bilelden Ģaķķ’� taģķíķ bilmi�üz
‘�yd-� ekberdir cemāl-i yāre ķurbān olmu�uz
Hem-dem ģüccāc-� ma‘nāyuz šavāf� ķ�lm��uz
Sa‘yile irdik Ŝafā’ya Merve-i Ģaķķ’� bulm��uz
Ka‘be-i maķŝūda vuŝlat bizler ‘U��āķílerüz 

3 Evliyāy� eyledik aķdāra ezelden ģāmí olub 
 Ahd ü peymān gözleyüb hem-ŝ�dķla iģlāŝ olub 
 �er‘ine uyduķ Resūlün bezm-i ħāŝŝü’l-ħāŝŝ� olub 
 Šalm���z baģr-i ģaķíķat ka‘r�na ġavvāŝ olub 
 Bulm��uz der-i muhabbet bizler ‘U��āķílerüz 

4 Biz ķanā‘at Ķāf�na símürġ-� ‘anķāyuz hemān
Źerrece gülmez bizüm ‘ayn�muza iki cihān
Ŝoģbet-i aħyār ile buld�ķ ģayāt-� cāvidān
Šutm���z biz lā-mekān hum-ħānesinde çün mekān
�çmi�üz ŝahbā-y� vaģdet bizler ‘U��āķílerüz  

5 Biz hümāyuz gerçi kim arż-� semādan geçmi�üz
Ķurb-� Ģaķķ’a iri�üb her dü-serādan geçmi�üz
�ħtiyār itdük fenā tāc u ķabādan geçmi�üz
�rmi�iz taģķíķa taķlíd ü riyādan geçmi�üz
Virdimüz Hū-y� hüviyyet bizler ‘U��āķílerüz  
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6 Ey Ģüsāmí cām-� vaģdetden saña irdi ŝafā
Mā-sivāy� šarģ idüb bulduñ küdūretden rehā
S�rr�na maģrem idelden bizi �āh-� evliyā
Bulm��uz deryā-y� tevģíd içre dürr-i bí-hemtā
Sālik-i rāh-� ģaķíķat bizler ‘U��āķílerüz  

17b 

 84  
Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlün 

1 Pā-māl reh-i Ka‘be-i ‘ulyāyuz biz  
 Rāh-� ģarem kūy-� mu‛allāyuz biz  

2 Lebiñ ve sa‘d�ñ ile nālān olduķ
Ģacerü’l-es‘ad maķbūl-� Ģüdā’yuz biz  

3 Dil Ka‘be’sin eylemi�üz sa‘y ü šavāf
Tevfíķ-� Ģudā ģāce-i ma‘nāyuz biz  

4 Biz ‘ā��ķ-� āvāre-i Mecnūn viŝāliz  
 Ser ķāfile Yeśrib ü Bašħāyuz biz  

5 Her laģža vücūd içre idüb šayy-� kemālāt
Ge�t ü güzer kūy-� dil-ārāyuz biz 

6 Yek laģžada biz seyr ideriz cümle cihān�
Kim murġ-� hümā ‘anķāyuz biz  

7 Olduñsa Ģüsāmí n’ola �eyħ �ükrí’ye pír  
 Maķbūldür Ģażret-i Mevlāyuz biz  
18a 

85 
Mefâîlün / Mefâîlün / Feûlün 

1 Bulan źevķ-i dü-ümídin viŝāli  
 Müdāmí źikr ider bir an iñletmez  
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�den iśbāt ile çün nefy-i lāy�
�der feyż-i Ģudā iģsān iñletmez 

2 Muģíš-i baģr-i tevģíde šalanlar  
 Vücūduñ ķašresin maģv eyleyenler  
 �arāb-� vaģdeti nū� eyleyenler  
 Ŝafādan mest olur mestān iñletmez  

3 Yine šald�ñ Ģüsāmí bu cihāna
Ķoyubdur murġ-� ruģuñ ā�iyāna  

 Bulardan maķŝad irmekdür cināna
Ģudā’nun emridür fermān iñletmez  

18a 

 86  
Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün 

1 Biz ħ�rķa-bedū�ān-� gürūh-� fuķarāyuz  
 Biz tāc-� bí-ser zümre-i erbāb-� fenāyuz  

2 Šālib degilüz lušfūna bu çarħ-� dünyenüñ  
 Biz muġtenim-i sofra-ke�-i ģān-� Ģudā’yuz  

3 Her derdimüze ķ�ld� devā Ģażret-i Mevlā
Biz münkir-i ķānūn-� ‘ilāc-� ģükemāyuz  

4 Ursaķ yiridür sínemüze dāġ-� siyāh�
Mātem-ke�-i pür-sūz-� Ģüseyn-i �ühedāyuz  

5 Dā’im dilimüz aġlamaġ� eyledi mu‘tād
Āh itmedeyüz nāle-i cān-gāh-� bükāyuz  

6 Ķul olmaz�z aŝlā bu dení çarħa Ģüsāmí  
 Biz bende-i �āh-� Resūl-i āl-i ‘abāyuz  
 18a
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87  
Mefâîlün / Mefâîlün / Feûlün 

1 Ezelden derd-i ‘a�ķa mübtelāyuz  
 Ħulūŝāne anuñla ā�ināyuz  

2 Göñül āyinesini eylediñ ŝāf
Tecelliyāt-� mir‘āt-� Ģudā’yuz  

3 Viŝāliñden göñül mehcūr olur m�
Ģaķíķat mažhar-� feyż-i żiyāyuz  

4 Biz ol ‘anķā-hümā pervāz-� ‘a�ķ�z
Ki bizler šā‘ir-i evc-i ‘alāyuz  

5 Ģüsāmí biz muģibb-i ģānedānuz  
 Ķuluz biz bende-i āl-i ‘abāyuz  
18a-18b  

 88  
Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün 

1 Yaķd� teni ġam od�na pür šaġlar�z biz  
 Yanmaġa taģammül ideriz šaġlar�z biz  

2 Yüz sürmek içün pāyine ol serv-i revānuna
Šolāb gibi ya� aķ�dur aġlar�z biz 

3 Biz genc-i mezelletdeyüz ģaste-i ‘a�ķ�z
Sen ŝanma šabíbim bizi kim ŝaġlar�z biz  

4 Ša�dan ša�a çalsaķ ba��m�z ġam degil ey dil  
 Dā’im bulan�ķ seyl gibi çaġlar�z biz  

5 Bende old� göñül diyü Ģüsāmí elemi ķo
Zencír-i ġam-� ‘a�ķa an� baġlar�z biz  

18b 
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89  
Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün 

1 Görsek yed-i beyżāy� n’ola nūr biziz biz  
 Ģaķķ�yla münācāt iderüz Šūr biziz biz  

2 Vírāne �ekil görinirüz gerçi ki ammā
Gencíne-i esrār ile ma‘mūr biziz biz  

3 Žāhir olal� ķalbimize rāz-� Ene’l-Ģaķķ
Yanub yaķ�lub ‘a�ķ ile Manŝūr biziz biz  

4 Ģaķķ bize ķaríb old�ġ� āyāt ile śābit  
 Var ise ģašā bizdedürür dūr biziz biz  

5 Sevmezler ise ehl-i ħarābāt� Ģüsāmí  
 Meyħānede ayaġa dü�en ģūr biziz biz  
18b  

 90  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Açmam��d� cennet içre dídesin ādem henüz  
 Gördigünde dāne ħāl-i ruħuñ didüm henüz  

2 Ķalm��d� bār-� ‘a�ķ� ol mehiñ ķadem-i dū-tā
Dest-i ķudret itmeden ķadd-i sipihri ħum henüz  

3 Ol tecellíden ki dil maģv olmu�d� ol zamān
Urmam��d� cennetüñ medģinden ādem dem henüz  

4 Eyleyüb ķaŝd-� tecerrüd kūy�ñ� itdüm mekān
�tmediñ mesken-i sipihri ‘Ísā-i Meryem henüz  

5 Gelmemi�di nušķa daħi híç erbāb-� ģayāt
Urmu�d� sen mehiñ medhinde göñlüm dem henüz  
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6 �eyħ Ģüsāmí cām-� ‘a�ķ� nū� idüb bezm-i elest 
 Daħi ħaž�r olmam��ken meclis-i ‘ālem henüz 
18b  

 91 
 Fâilâtün / Mefâîlün / Fâilün 

1 Aķd� gerçi yolunda çoķ ya��muz  
 Olmad� rām o serv-i ser-ke�imüz 

2 Gün šoġard� bu oñmad�ķ ba�uma  
 Ŝalsa pervāz mihr ü meh-ve�imüz  

3 Ģançeriñ bir içim ŝu virmez ise  
 Dilde teskín olunmaz āte�imüz  

4 Niceden dola�a kākülini  
 Dostum ħāš�r-� mü�evve�imüz  

5 Gün gibi yirdedir yine yüzimüz  
 Ey Ģüsāmí çarħa irsedir ba��muz  
18b-19a  

 92  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Bülbül-ārā olmu�um ol ruħlar� gülzārs�z
Šūší-i lāl olmu�um o la‛l-i �eker-bārs�z

2 Gül-ruhuñ ser-murġ-� dil her dem f�ġāna ba�lar  
 Bilmezem ģālim ne olur sen ruħlar� gülzārs�z

3 Ol perüye ‘ā��ķ olan ‘aķl� żāyi‛ ider  
 Zāhidā dil virmeñiz aña  saķ�n zinhārs�z

4 �tler ile hem-sekāl olsam yiridir ey Ģüsām
‘Ā��ķ-� ŝād�ķ olan elbette olur ‘ārs�z

19a  
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93  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Biz fenā-y� ‘ālemi dā’im ta‘aķķul eylerüz  
 An�ñ içün Ģażret-i Ģaķķ’a tevekkül eylerüz  

2 Biz hümā-ve� yüce pervāz-� ġurāb-āsā bugün  
 Cífe-i dünyāya ŝanmañ kim tenezzül eylerüz  

3 Cevr ü ħāb� eyledüñ biz bí�e-i ŝubħ u mesā
Neyleyim šā‘āt�Mevlā’da tekāsül eylerüz  

4 Biz maríż-i ‘a�ķ-� Ģaķķ’ayuz bi-tevaķķuf ŝanmañ�z
Cān tesliminde cānānuñ ta‘allül eylerüz  

5 Nār-� duzaħdan ħalāŝ olsaķ ‘acíb midir Ģüsām
Ģażret-i sulšān-� kevneyne tevessül eylerüz                                                        

19a  

 94  
 Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilâtün / Fâ‘ilün 

1 Mā-sivāullāh� giderdik ķalbimizden lā deriz  
 Birligini Ģaķķ’�n iķrār eyleyüb illā deriz  

2 Secde-i �ükr eyleriz emrine idüb imtiśāl
Yüz-i dergāh-� Ģaķķ’a Rabbiye’l-‘alā deriz  

3 Bir ķanā’at mülketinde �āh-� bí-pervā iken  
 Kimseye Efrāsyāb ü ne Cem ü Dārā deriz  

4 Pāy-� derd emn idüb dehr-i nesneden el çekmi�iz  
 Sen bilürsin ģālimiz ey Ģażret-i Mevlā deriz  

5 Aģmedā kendiñ dört ferzend vezn-i ķayd�n bozar  
 Ehl-i tecríde anuñçün ‘āķil-i dānā deriz  



91 
 

6 Hān-gāh-� �eyħ Ģüsām’�ñ bir gedā der-bān�y�z
Ŝārü’l-‘�yd ve mā-yemlik ey Mevlā deriz  

19a 

 95 
Mefâîlün / Mefâîlün / Feûlün 

1 Pírimüzdür bizüm �eyħ-i ‘U��āķí
�arāb-� vaģdet oldurur sāķí
Aña lušf eylemi� ġaní Ħallāķí
‘U��āķíler dirler biz ‘U��āķíyüz  

2 �eh-i bāš�n evliyālar imām�
Oniki šaríķíñ ………..…  

 Gelmi�dir yol erkān andan tamām�
‘U��āķíler dirler biz ‘U��āķíyüz  

3 Ġavś-� a‘žam�d�r Ģaķķ’�ñ pírimüz  
 Bāġ-� vaģdetdür bizim pírimüz  
 Fedādur yol�na cān u serimüz  
 ‘U��āķíler dirler biz ‘U��āķíyüz 

4 Dā’imā Ģaķķ ile pírimiñ kār�
Derd ile āh idüb ķ�lurd� zār�
Gül�en-i vaģdetden ref‘ iden ħār�
‘U��āķíler dirler biz ‘U��āķíyüz  

5 Cihād-� nefs ile sa‘y ider dā’im  
 Nehār ŝavmla giceler ķā’im  
 Tā-seģer āh idüb olmayan nā’im  
 ‘U��āķíler dirler biz ‘U��āķíyüz  

6 Ģażret-i ‘Ali’ye ç�ķar yolumuz 
 Ģaķķ źikrini eyler dā’im dilimüz 
 �ükrí-yi ‘U��ākí bizim ulumuz  
 ‘U��āķíler dirler biz ‘U��āķíyüz 
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7 Cehr ü ħafí dā’im ģālimüz bizüm  
 Sünnet-i peyġamber kār�muz bizüm  
 Źikr-i Mevlādur yār�muz bizüm  
 ‘U��āķíler dirler biz ‘U��āķíyüz  

8 Ģüsāmí ķul�na lušf eyle Mevlā
Ķ�yāmetde píran ile ģa�r eyle  

 Melekler kimler diyince aña  
 ‘U��āķíler dirler biz ‘U��āķíyüz  
19a-19b  

 96  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Ŝanmañ�z kim biz esír-i ‘izz ü cāh-� devletüz  
 Faķr ile faħr eylerüz �imdi muķím-i ‘uzletüz  

2 Zāhidā dídār-� Ģaķķ’d�r rūz-� �eb maķŝūd�muz  
 Ŝanma kim biz šālib-i ġ�lmān ü ħūrí cennetüz  

3 Yüz ķaras�yla televvünden ħalāŝa yoķ mecāl
‘Āŝíyüz biz ġarķa-i deryā-y� āb-� raģmetüz  

4 Yüz çevirüb olmaz�z dergāh-� Ģaķķ’dan nā-ümíd  
 Ģażret-i Ģaķķ ’a �ükür kim Muŝšafā’ya ümmetüz  

5 Ey Ģüsāmí yetmi� iki milletiñ çekmem ġam�ñ
�nķ�yād-� �er‘-i pāk iden biz ehl-i sünnetüz  

19b  

97  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Ders-i ‘a�ķ� eylediñ tekmíl vardur ‘ilmimüz  
 Mekteb-i ķālū belādandur bizüm ta‘límimüz  

2 Mür�id-i kāmildür el-Ģaķķ merkez-i ķušb-� zamān
Cān u dilden ‘azíze çün bizüm teslímimüz  
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3 Ģamdülillāh ķalmad� dilde fenāya meylimüz  
 Ŝābiriz her bir belāya var be-ġāyet ‘ilmimüz  

4 Biz r�żā-y� Ģażret-i Ģaķķ’�ñ temennās�ndayuz  
 Žālim nefs olmu��z kendümizedür žulmümüz  

5 Mülk-i faķr�ñ ey Ģüsāmí �āh-� bí-hemtās�yuz  
 Kū�e-i ŝabr ü ķanā‘atdur bizim iķlímimüz  
19b  

 98  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Muħteliš olduķ egerçi ħalķ ile keśretdeyüz  
 Ma‘níde biz Ģaķķ’� bulduķ dā’imā vaģdetdeyüz                                                                      

2 Mā-sivā ģubbuñ ç�ķard�ķ pāk idüb dil-ħāsseye  
 S�rr-� envār-� cemāl-i Ģaķķ’la ģalvetdeyüz 

3 Cevr-i yār ša‘n-� a‘dādan ŝafām�z var bizüm  
 Žann ider eller bizi kim rūz-� �eb miģnetdeyüz  

4 Āh kím bu deñlü ‘iŝyānla bilmem n’eyleyelim  
 Ömrümiz pāyāne itmi�dir hemān r�ħletdeyüz  

5 Cürmümüz bí-ģad bizüm yoķdur namāz ile ŝ�yām
Bilmezem dergāh-� Ģaķķ’da biz nice ģizmetdeyüz  

6 Pürnūr-� envār-� ‘irfāne �u‘le virdi ķalbe  
 O cihetden pür-żiyāy�z gün gibi rif‘atdeyüz  

7 Ħurdemiz yoķdur ġ�nā-y� ķalbi taģŝíl itmi�üz  
 Ey Ģüsāmí faķr�m�z vard�r tamām devletdeyüz  
20a 
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99  
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Rūģ-� dilber gibi zíbā gül olmaz  
 Dil-i �ūríde gibi bülbül olmaz  

2 Bugün bezm-i firaķde o yārin  
 Dile ħūn çeker gibi mül olmaz  

3 Cünūn baġ�nda ben �ūríde ģāl
Ģayāl-i zülf gibi sünbül olmaz  

4 �ehā bir cū�-� maķar murġ-� revān
Ķadd-i mānend-i serv �engül olmaz  

5 Ruħ�ñ gülbergini vaŝf eylemekde  
 Ģüsāmí-ve� cihānda bülbül olmaz                                      
20a  

 100  
 Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Ben seni görmesem cānā göñül eglenmez eglenmez  
 Nedendir bilmezem āyā göñül eglenmez eglenmez  

2 Saña ra‘nāl�ķ el virdi baña �eydāl�ķ el virdi  
 Dile rüsvāl�ķ el virdi göñül eglenmez eglenmez  

3 Göñül oldu saña meftūn derūnum olmaya pür-ħūn
Degilken ħāš�r�m maħzūn göñül eglenmez eglenmez                                                       

4 Siyeh-rū mü�k-bū perçem siyeh ebrū o šalķ�m-fem  
 Benim çe�mim ise pür-nem göñül eglenmez eglenmez  

5 Benim sensiz ķarār�m yoķ elimde iħtiyār�m yoķ
Hele bir ġam-ġüsār�m yoķ göñül eglenmez eglenmez  
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6 �dersin ġayrile ŝoģbet kiminle eyledin ülfet 
 Ģüsāmí’ye budur miħnet göñül eglenmez eglenmez  
20a  

 101  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Vāŝ�l-� envār-� źātuz s�rr-� ev ednā biziz  
 Kenz-i lā yefnāya mažhar ‘ālem-i kübrā biziz  
 Ma‘nā’-i āyāt-� nūr sūre-i Šāhā biziz  
 Vāriś-i ‘ilm-i ledünní ādem ü ma‘nā biziz  
 Vāķ�f-� s�rr-� rumūz-� ‘ilmü’l-esmā biziz  

2 Āsumān-� ma‘nevínin �ems ü necm ü māh�yuz  
 Ehl-i tevģídiz ma‘āní s�rr�n�ñ āgāh�yuz  
 Rāh-� ‘a�ķ�ñ rehberiyüz ehl-i dil hem-rāh�yuz  
 Faķr ile faħr eyledik mülk-i ķanā‘at �āh�yuz  
 Lāubaliyüz egerçi ‘ārif-i dānā biziz  

3 Keśret içre cilve-ger olsa rūħ-� cānān�muz  
 ‘Ālem-i vaģdetdedir yine bizim seyrān�muz  
 ‘A�ķ-� Ģaķķ’d�r çün bizim hem derdimiz dermān�muz  
 Mažhar-�Mevlā-y� Rūmí Meśneví bürhān�muz  
 Sālik-i rāh-� ģaķíķat vāŝ�l-�Mevlā biziz  

4 Maġz-i Ķur’ān ledünn-i s�rr-� kitāb-� meśneví  
 Ne�r iden feyż-i ģaķāy�ķdan rumūz� ma‘neví  
 Feyż-yāb olsun ŝafādan mest olsa cān evi  
 Bizdedür s�rr-�Muģammed nušķ-� pāk-i Mevleví  
 Maħzen-i genc-i ilāhí ŝāģib-i esmā biziz  

5 Biz muģibb-i Murtażā’yuz bende-i āl-i ‘abā
Eyleme yā Rab bizi maģ�erde anlardan cüdā
Baģr-� cūdundan kerem idüb bizi itdi Ħudā
Bende-i evlād-� Aģmed ħāk-rāh-�Muŝšafā
Murtażā’nun ‘ā��ķ�yuz çeker zehrā biziz  
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6 Çün muģibb-i ħānedān old� kevśer nušķumuz 
 Gū� idüb olur cümle ‘add-� dil nušķumuz 
 Zülfiķār-�Murtażā’ya oldu hem-ser nušķumuz 
 Münker-i āl-i ‘abāya tíġd�r her nušķumuz 
 Ķāhir ‘adāya tír-i seyf-i Mevlānā biziz 

7 Ģānedān-� ehl-i beytiñ ķul� devlet-mendimiz  
 ‘Ā��ķ-� rāh-� Ģudā’d�r i�iden her pendimiz  
 Ey Ģüsāmí girdim ħāne oldu bendimiz  
 Ģażret-i Sulšān-� ‘a�ķa ķul idelden kendimiz  
 F�rķā-i nācíden oldu ‘urve-i vuśķā biziz  
20a-20b 

 102 
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün 

1 Bir bölük zühd-i ‘u��āķíle dönsün bizim devrān�muz  
 Hā-y� hū āfāķ� ile dönsün bizim devrān�muz  

2 Gel dönelim ŝafā ile źikr idelim vefā ile  
 Muģammed Muŝšafā ile dönsün bizim devrān�muz  

3 �ol Allah’�n birligine hū’l�ġ�nun varl�ġ�na
Münkirlerin körlügüne dönsün bizim devrān�muz 

4 Faħr-i cihān�ñ ‘a�ķ�na ‘ar�-� a‘lān�n ‘a�ķ�na
Güzel Mevlā’n�n ‘a�ķ�na dönsün bizim devrān�muz  

5 Biz bu yoluñ mübtelāyuz dergāh�na šušal�m yüz  
 Hū diyelim gice gündüz dönsün bizim devrān�muz  

6 Devrān eyler devrān seyyāreler eyler seyrān
Çarħ-� felek gibi her ān dönsün bizim devrān�muz  

7 Ģüsāme’d-dín olma nā’im Mevlā emrinde ol ķā’im  
 �ems ü ķamer gibi dā’im dönsün bizim devrān�muz  
20b  
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103  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Dergeh-i Mevlā’yadur ŝ�dķ ile ģācāt�muz  
 Kimseye yoķdur bizim źerre münācāt�muz  

2 ‘Ālem-i vaģdetdedir meskenimiz çün bizim  
 Aģvāl olan köremez remz-i i�ārāt�muz 

3 ‘Ā��ķ olanlara ‘a�ķ-� Ģaķķ ile vāŝ�l olur  
 Zāhid-i ħu�k añlamaz dildeki ģālāt�muz  

4 Źikr-i Ģudā ile biz çaġ�r�r�z Hū diyü  
 ‘Ālem-i lāhūta dek iri�ür aŝvāt�muz  

5 Šopšoludur bu cihān ke�f u kerāmāt ile  
 Nūr�na ġarķ eyledi gün gibi źerrāt�muz  

6 Nūr-i �ühūddur Ģüsām sālike çün kim ķapu  
 Añlamad� kimse hiç nefs ile iśbāt�muz  
21a  

 104  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Ŝanma ger ey ħoca biz māl ü menāle mālikiz  
 ‘Ā��ķ-� ŝād�ķlar�z biz köhne �āle mālikiz  

2 �tmeziz nādān aŝlā biz tenezzül dünyeye  
 �āh-� irfān�z bu gün ģayli kemāle mālikiz  

3 Cām-� cem ķayd�n� her-giz çekmeziz bu bezmde  
 Āsitān-� yārda köhne sifāle mālikiz  

4 Ey göñül vaŝf eylediñ yariñ meyān-� nāzenin  
 Ģamdülillāh �imdi taģķíķ-i ģayāle mālikiz  
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5 Diyelim rengín ġazel �evķ-i ruģ-� cānānla  
 Nažm ile hem çün Ģüsāmí ķ�yl u ķāle mālikiz  
21a  

 105  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 �āh-� ‘a�ķ derbān�y�z bāb-� sa‘ādet bekleriz  
 Gāh ben gāhí göñül nevbet-be-nevbet bekleriz  

2 Ģaydar-� Kerrār-� ‘Ali Murtażā’nuñ kul�yuz  
 Aña ķurbān olmaġa biz ‘�yd u vuŝlat bekleriz  

3 Ki�ver-i miģnetde �āh�m Seyģun’a āh� döküb
Le�ker atarda ġam ile biz velāyet bekleriz  

4 Keśret-i i�ġāl dünyā-y� deníden el çeküb  
 Hamdülillāh ey göñül genc-i ķanā‘at bekleriz  

5 Ħādim-i ģāk-i der-i pír Ģüsām�z biz Ģüsām
Vāŝ�l-� mašlūb içün biz bāb-� himmet bekleriz  

21a  

 106  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Dergeh-i Ģaķķ’d�r bizim me’men ü ħācāt�muz  
 Ŝ�dķ ile çün fetģ olur cümle münācāt�muz  

2 Vaģdeti farķ itmeyen birlige itmez vuŝūl
Dídesi aģvāl olan görmedi ģālāt�muz  

3 ‘A�ķladur šavr�muz çünki biz ‘U��āķiyüz  
 ‘A�ķiledür çün bizim cümle-i ešvār�muz  

4 Ŝayd-� ŝadāmuz bizüm çarħa ç�ķar dā’imā
Münkir olan aŝ‘ūd añlamaz aŝvāt�muz  
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5 Źikr-i ģafí cehd ile ķalbe ķāl�bdadur  
 Žāhir ü bāš�ndadur nefy ile iśbāt�muz  

6 �tdi žuhūr nūr gör bu cihān yüzini  
 Ġarķa-i nūr eyledi gün gibi źerrat�muz  

7 R�zķ-� ribā eyleye zāhid-i sālūsi  
 Yegdürür andan bizüm belki ħarābāt�muz  

8 Añlayamaz ey Ģüsāmí bizüm kimse ģālimüz  
 Ŝ�dķ ile ķul olmayan bilmedi ģālāt�muz  
21a 

 107 
Mef’ûlü / Fâîlâtün / Mef’ûlü / Fâilâtün 

1 Cān virmeyicek cānān ele girmez  
 Fetģ olmay�caķ ser asān ele girmez  

2 Gül mevsimiñ özler dil bu gül�en-i ‘ālemde  
 Cennet ola ger gül�en-i seyrān ele girmez  

3 �nkār� ķoy münkir Ģaķķ’� göresin žāhir  
 Selb itmeyicek küfr ü ímān ele girmez  

4 Esrār-� ģaķāy�ķdan bir źevķ ala gör tā kim  
 Ģaķķ źikrine kāhilsin devrān ele girmez  

5 Girdiñse eger yola varl�ġ� terk eyle  
 Bir píre ķul olmazsañ sulšān ele girmez  

6 ‘A�ķ ile çeker nālān derd ile olub sūzān
Ŝabr itmez iseñ her añ dermān ele girmez  

7 Derví� Ģüsāmí’den oķumas�ñ dersi  
 Envār-� ma‘āníden bürhān ele girmez  
21b  
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108 
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Biz �en-i mülk-i ġayr�y�z yoķ vezírimiz  
 Kim umūr-� salšanatda ba�ķadur tedbírimüz  

2 Biz o �ehbāz-� hümā pervāz�yuz bu ‘arŝanuñ  
 Vādi-i miģnetde murġ-� ‘a�ķdur taģcírimüz  

3 Zāhidā semt-i cünūna sālik olsaķ yiridür  
 Ģān-gāh-� ‘a�ķda mecnūn olubdur pírimüz  

4 Dü�men-i bed-ģāh ile cenk itmege bu ‘arŝada  
 Āh-� āte�-bārdur dā’im yal�ñ �im�írimüz  

5 Kūy-� dilberdür tesmín ey Ģüsāmí ‘ā��ķa
Bülbül-i �eydālaruz Gül�en-i ezelídir pírimüz  

 
21b 

 109 
Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün 

1 Tíġ-� ġam ile her birimiz yāreleriz biz  
 �erģa çeker sínemizi yāreleriz biz  

2 �ol ġamze-i ģūn-rizíñ elinden díl-i cān�
Çün derd çeker ķar�u var�r aralar�z biz  

3 Seyyāh-� zamān rind-i cihān ‘ārife cānuz
Duramaz gezeriz kūy-be-kūy aralar�z biz  

4 ‘Ālemde bizim derdimize çāre mi vard�r
Dermāndeleriz ‘a�ķ ile ġam-ħāreleriz biz  

5 Ģayfa bir ‘amel i�lemedik �imdiye dek ģayf  
 Aģmed bir alāy ‘āŝí yüzi ķaralar�z biz  
21b 
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110 
Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün 

1 Cennet ŝafās�n ‘ā��ķa źevķ-i viŝāl bes  
 Ħūr-� behi�t o dilber ŝāģib-i cemāl bes  

2 Sen var iken efendi baña añma ġayr�y�
A�k�na ‘andelíbe hemān derd al bes  

3 Ģaddiñ vefās� murġ-� dile vird-i ter-be-ter  
 Ķaddiñ hedās�n bendeñe tāze nihāl bes  

4 Bülbül-ŝ�fat oñlarca vaŝf itmeñe müdām
Ŝūret-i server murġ-� dil pür-melāl bes  

5 Sa‘y it Ģüsāmí ile ħulūŝāne ģizmeti  
 Dergah-� pírde ģizmet-i Furķan’da ķal bes  

21b                                                                                                                                                   

 111  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Burūc-� ‘aķl�yla egerçi olmu� idi yār
Cümle ile ķald� muħālif old� nā-hem-vār nefs  

2 Birligine cümle e�yā Ģaķķ’�ñ olmu�ken delíl  
 Bu ne ģikmettir ‘inād idüb ider inkār nefs  

3 Bir benim gibi ķan� nefs-i hevānuñ šālibi  
 Gerçi kim ħalķ-� cihānuñ cümlesinde var nefs  

4 Dirdi berdār baña ‘aķl�m alub oldum ……..  
 Çald� cümle šā‘atim sermāyesin ‘ayyār nefs  

5 Varmaġa dívān-� Ģaķķ’a yoķ yüzim itdi beni  
 Bí-r�żā vü bí-ģayā vü bí-edeb bí-’ar nefs  
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6 Yaķd� y�ķd� mülk-i �ehr-i vücūdum cümle  
 Āh kim ehl-i hevāya olal� serdār nefs  

7 Kād-ve� ten pervāz olmaġa ķ�l ķanā‘at dā’imā
Ey göñül żabš�ñda olsun dirsen her bār nefs  

8 Bu Ģüsāmí reh-revān-� rāh-� ‘a�ķ iken ‘aceb  
 Azd�rub yoldan ç�ķard� hey meded tekrār nefs  
22a  

 112  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Žāhir ü bāš�n muģaķķaķ cümle bir ma‘nā imi�
Çe�m-i aģvāl an� görmez šutalum bínā imi�

2 Zülfünüñ berdār�Manŝūr-� muģabbetdür senüñ  
 Anuñ içün kim Ene’l-Ģaķķ sende gūyā imi�

3 Maķŝad-� aķŝā muģabbetdür ezelden tā ebed  
 Andan özge her ne kim var bí-aŝl ma‘nā imi�

4 Ķurt�lub ķayd-� ta‘alluķdan olan zāde-i dil  
 Zümre-i ehl-i muģabbet ‘ā��ķ-� �eydā imi�

5 Gel ‘ālāy�ķdan öziñi ķaš‘ idegör ey Ģüsām
Ģubb-� cāh� terk idenler tārik-i dünyā imi�

22a  

 113  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Ey kemān-ebrū beni yabāne atma tír-ve�
Ģançer-i ġam sínemiz çāk itmesün �im�ír-ve�

2 Ģākden ref‘ eyler idiñ bu dil-i üftādeyi 
 �eh-süvār�m bir kez ašlasān terkiye taģcír-ve�
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3 �erbet-i la‘liñle tímār eyle ben dívāneye  
 Ħalķā-i gísūñ� šaķub boynuma zincír-ve�

4 Bār-� ‘a�ķ�ñ çekmeden söyle taģķíķ old� tenim  
 Dü�mü�üm �imdi ‘�ŝābe nev-civān�m pír-ve�

5 Dūr olal� ol kemān-ebrū ŝanemden tír-vār
�eyħ Ģüsām’�n ķāmeti ħum eyledi zehgír-ve�

22a  

 114  
 Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Göñül tā ebed ‘a�ķ�ñ ile sūzān olmaķ istermi�
Varub kūyuñda bülbül gibi nālān olmaķ istermi�

2 Cemāliñ ķ�las�n zāhid genc-i beyti döndürmü�
O ebrūlar ki miħrāb-� süryān olmak istermi�

3 Ne ħavf�m var benüm cāh-riķķat-i baģrine dü�mekden  
 Ki dil girdāb-� baģr-i ‘a�ķa ‘ummān olmaķ istermi�

4 Çeküb ebrūlar� üstüne cānān ġayr�n perde  
 Ki ħāb-ālūd iken çe�m-i nigeh-bān olmaķ istermi�

5 Metā‘-� ma‘rifetden ģiŝŝe-yāb olmaķ diler göñül  
 Bu bender-gāh-� ‘ālemde dilim kān olmaķ istermi�

6 N’ola peyrev olursa �ükrí’ye Ģüsāme’d-dín  
 Anuñ feyż-i �erífinden füyūżāt olmak istermi�
22a-22b  

 115  
 Mef’ûlü / Fâîlâtü / Mefâîlü / Fâîlün 

1 Bezm-i ezelde bāde-i ‘a�ķ� eyledim çü nū�
N’ola raģm �arāb�ñ� eylesem ħurū�
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2 Ol zāt-� pāk sensin āyā ķ�la enām
Secde ider felekde saña zümre-i sürū�

3 Çekdim kenāre ol dürr-i meknūnum� n’ola  
 �tsem nesím-i �evķ ile manend-i baģr cū�

4 Bir dem ki görmesem ol leb-i kand-i nāb�m�
Šūší-i naġme-i sāz dil olur hemān ħamū�

5 Bülbül-ŝ�fat �u deñlü figān itdi murġ-� dil  
 Šutmad� ey Ģüsām ol leb-i ġonce híç gū�

22b  

 116 
 Mefâîlün / Mefâîlün / Feûlün 

1 �delden cür‘a-i ‘a�ķ� ezel nū�
Dem-ā-dem old�ķ abdāl mest-i medhū�

2 Dü�elden ħasretiñ baģrine ey �en 
 Ģudā’dan ġayr�s�n ķ�lduñ ferāmū�

3 Fiġān itsem aña ķar�u iderdi  
 Çemende bülbül-i gūyā ħāmū�

4 ‘�zāruñ �evķine ey māh-� ruħsār
Tenüme daġ urub oldum síne-pū�

5 Ķaçan nār-� firāķ� dilde yansa 
 Gözümden ey Ģüsām ķan ider cū�
22b 

 117  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Na‘l-i genc-i ġam�ñ olmad� kü�ād ey dürr-i ħāŝ� 
Gerçi çoķ Fātiģalar oķumu�um bi’l-iħlāŝ� 
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2 Dervi�iñ vaŝf�na çün gevher-i ma‘nā buld�m
Baģr-i e�‘ār-� nižāma olal�dan ġavvāŝ� 

3 Āte�-i āh�m eser itmedi seni seng-dile  
 Eridirken gözlerüm āh�n� manend- raŝāŝ� 

4 Seni rām idemedim dünyede bir kerre baña  
 Gerçi tesħír içün ey �en oķudum nice ħāŝ� 

5 Cennet-i vaŝla duħūl itmeyicek �eyħ Ģüsām
Dūzaħ-� ġussa vü ġamdan ola m� hiç ħalāŝ� 

22b 

 118  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Sínesi ‘ā��ķlarun olsa ‘acib midir �ikāf
Ģançer-i müjganuna olmu�dur ol síne ġ�lāf

2 Źevķ-yāb olmaķ dilersen šavr-� ‘a�ķdan zāhidā
Ŝayķal-� ‘a�ķ ile gel mir’āt�-� šab‘�ñ eyle ŝāf

3 Āte�-i hicrāna nisbet nār-� dūzaħ ey göñül  
 Yara�ur vā‘iż-i nādāna ne deñlü ursa lāf

4 Ķorķarum tebdíl ola pāk-i firāķ� firķate  
 Ħall�ŝ Allahümme fi’d-dünyā lenā mimmā teħāf

5 Merve-i Ģaķķ-� vuŝlat istersen ŝafāya ey Ģüsām
Ol ģabíbiñ ģāk-i rehin eyle šavāf (?) 

22b                                                                                                                                                       

 119  
 Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Muģabbet cür’as�ndan mest olub sekrān gerek ‘ā��ķ 
Leb-i dilberdeki esrār ile ħayrān gerek ‘ā��ķ 
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2 Muķayyed olmayub ķayd-� libās� ‘ādet-i nāsa  
 Mücerred pāk bir abdāl olub ‘irfān gerek ‘ā��ķ 

3 Vücūdun ġarķ idüb vü seyl-i siri�k-i ģūn-ālūd
Dem-ā-dem nevģa ile zār ile giryān gerek ‘ā��ķ 

4 Yakub pervāne-ve� bāl ü perin nār-� tecellíde  
 Vücūduñ maģv idüb āte� gibi sūzān gerek ‘ā��ķ 

5 Fenā-ender-fenā mülkündedür çün mülket-i bāķí
Ģüsāmí-ve� fenāya iri�üb �ādān gerek ‘ā��ķ 

23a  

 120  
 Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün 

1 Ħo�dur baña cihanda olursa cefā-y� Ģaķķ
Cān u göñülden ‘ā��ķ olur mübtelā-y� Ģaķķ

2 Ķaš‘ā benüm hevā-y� heves ģāš�r�mda yoķ
Zírā ezelden old� göñül ā�inā-y� Ģaķķ

3 Derd ehline ne çāre ider �erbet šabíb  
 Her dem maríż-i ‘a�ķa idermi� devā-y� Ģaķķ

4 Olmam mükedder elem-i rūzgār�ñ ben  
 Mir’āt-� ķalbe virdi ŝafāy� cilā-y� Ģaķķ

5 �rse ġubār-� ģāš�r�na rūzgār gerdūn�
Olma mükedder aña budur mukteżā-y� Ģaķķ

6 Ŝabr u sükūn faķr u fenāy� ķ�l iģtiyār
Bulmaķ isterseñ Ģüsāmí murad�ñ r�żā-y� Ģaķķ

23a  
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121  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 ‘Ārif-i esrār-� ma‘nā ol dilā Ķur’ān’a baķ
Aç göziñ ref‘-i ħicāb it díde-i itķāne baķ
Sayģa-i efkār� terk it zühdü ķo ‘irfāne baķ
Vech-i Mevlā’ya muķābil ŝūret-i insāna baķ
Men re’ani perdesin ķald�r yüri cānāna baķ

2 Rāh-� Ģaķķ’a oldu rehber çün bizim meydān�muz 
 �e� cihetten görinür ise n’ola devrān�muz 
 Hem-dem-i ehl-i kemālüz var bizüm ‘irfān�muz 
 Kimse idrāk itmedi hiç zāt-� ‘āli-�ān�muz 
 S�rr-� maħfíyüz berü gel sen bize merdāne baķ

3 Bezm-i vaģdetden ki biz nū� eyledük peymāneler  
 Ba� eger mi kimseye esrik olan mestāneler  
 ‘Ālem-i lāhūta irdi na‘rā-i mestāneler  
 Baģr-i vaģdet içre buld�ķ biz dürr-i yekdāneler  
 Dürr-i gevherle müzeyyendür dil vírāneye baķ

4 Naķd-i ömri yoķ yere ŝarf eyleme iŝrāfdur  
 Bí-baŝar Ģaķķ’� görimez sözleri hep lāfdur  
 Tende cān ‘ankā aña ‘a�ķ ise kūh-� Ķāf’dur  
 Reng-i �ekden kāmiliñ āyínesi çün ŝāfd�r

Cān gözin aç mülk-i ķalbine gir gel cāna baķ

5 Bāb-� Ģaķķ’a sür yüziñ kim olas�n Rabbü’l-‘ibād
Zümre-i abdāl old� çün saña rāh-� ir�ād
Farķ idegör n’idügin mebde’ ile s�rr-� me‘ād
Ey Ģüsāmí saña senden görinür nūr-� firād
Mesken-i Ģaķķ’d�r göñül sen sendeki imkāna baķ

23a-23b  
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122  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Ehl-i ‘a�ķa ša‘n� ķo zāhid aña merdāne baķ
Ŝūrete ķ�lma nažar gel síret-i insāna baķ

2 Mekteb-i dilde oķuyub muŝħaf-� ‘ilm-i ledünn  
 Vāŝ�l-� esrār-� ma‘nā ol yüri ‘irfāne baķ

3 Dergeh-i vālās�n�ñ �āhāne ‘ālem bendesi  
 Pādi�āhān-� cihān ķul iden sulšāna baķ

4 Gel ģišāb-� len terāni nefħas�n gū� eyleme  
 Ol tecellí-i cemāliñ mažhar� cānāna baķ

5 Mā-sivā fikrini ref‘ it dilden ey Aģmed Ģüsām
Bu fenā-ender-fenāda maģv olan iħvāna baķ

23b  

 123  
 Mefû’lü / Fâilâtün / Mefû’lü / Fâilâtün 

1 Nādan ile muŝāģib olmaķ ģamāķat ancaķ
Ehl-i mukārin olmaķ ‘ayn-� sa‘ādet ancaķ

2 Vallāh �imdi bildüm nādān ile cihānda
Ki�i ‘alāķa itmek ey dil-i sefāhet ancaķ

3 Ŝād�ķ diyü sen an� ižhār-� rāz itme  
 Elbette kār-� nādān �āh�m ģ�yānet ancaķ

4 Ŝāģib-i dilān� koyub nādān-� mühmelāta  
 Fi’l-cümle raġbet itmek ģ�yel ģ�yānet ancaķ

5 Meylim cihānda yoķdur hiç nādāna Ģüsāmí  
 Minnet ola Ģudā’ya bu bir sa‘ādet ancaķ
23b  
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124  
 Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün 

1 Yek ģašve ŝay cihān� dilā kim beķās� yoķ
Telħ-i �arāb-� zehr-i ġam�ñ intihās� yoķ

2 Cevr-i cefā miģnet itdü heder müdām
�mrār-� vaķti budur aŝlā ŝafās� yoķ

3 N’eylersen eyle bir iki gün vaķtiñi geçir  
 Bu dehr-i bí-śebāt� bilürsin vefās� yoķ

4 Ben ben diyüb ben dime kārāns�z ider ol  
 Virme bu fāní mülke göñül kim nemās� yoķ

5 Māl ü menāl ü ehl-i ‘�yāliñ dirsen eger  
 Yād olmada cemí‛si hiç ā�inās� yoķ

6 Taģŝíl-i zād-� rāh-� beķā eyle ey Ģüsām
Bir mülke mālik ol ki müebbed fenās� yoķ

23b  

 125  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Oķuduñsa li-maallah dersini sen bir sebķ
Bilmi� olduñ kendini ey dil yine sen saña baķ

2 Mekteb-i ‘irfāne dāħil olmaġa sa‘y eyle kim  
 Bāb-� ‘a�ķdan ger oķursañ zühdünü elden b�raķ

3 Ŝ�dķ ile bir kāmiliñ destin šutub ķ�l ħizmeti  
 Ķalbini rabt it aña sözlerine šut ķulaķ

4 Geç bu varl�ķ varšas�ndan nefsine olma zebūn
Nefs ile memkūr olan olur ‘azāba müsteģaķ
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5 Mā-sivāy� sür ç�ķar pāk eyle ķalbin ey Ģüsām
Ģubb-� cāha meyl iden da’im olur Ģaķķ’dan �rāķ 

23b-24a 

 126 
Mefûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün 

1 Dünyā-y� dení ard�na dü�me šutamazs�ñ
Rehzendürür ol saña aña sen yetemezsiñ  

2 Erzāķ�n� Ģaķķ naħnü ķasemnāda ki virdi  
 Biñ y�l da çal��sān aña ģabbe ķatamazs�ñ

3 Baģr-i yemm ü tevģíde eger irmeyesin sen  
 Vaģdet deñizi ķa‘r�na girüb yitemezsin  

4 Ger nefs ü hevāya muvāf�ķ gele šab‘�ñ
�eyšan çerísi üstüne bir ša� atamazs�ñ

5 Źevķ almaz iseñ sa’y ile eźkār-� Ģudā’dan  
 Vaģdet meyini ey dil-i �eydā šadamazs�ñ

6 Pírin keremi olmaz ise saña Ģüsāmí  
 Er lokmas�n� aġz�na alma yutamazs�ñ
24a  

 127  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Nefs ü hevā ile didüm sen derví� olamazs�n
Didüm saña ben de bu dem sen derví� olamazs�n

2 Derví� olan ŝāfí olur lušf-� Ģudā kāfí olur  
 Źākir olub ŝāfí olur sen derví� olamazs�n

3 Derví� olan yanmaķ gerek her renge boyanmaķ gerek  
 Mür�ide inanmaķ gerek sen derví� olamazs�n
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4 Derví� olanlar özlemez maħlūķ ķapus�n gözlemez  
 Nās�ñ ‘ay�b�n yüzlemez sen derví� olamazs�n

5 Derví� olan geh šoķ geh aç ħalķa olur mu iģtiyāc
Kemer ile ba�da tāc sen derví� olamazs�n

6 Derví� Ģüsāmí eyler āh dergāh�n� ķ�lsun penāh
Gitmezse dilden ģubb-� cāh sen derví� olamazs�n

24a  

 128  
 Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Esās-� ħāne-i dünyā ħarāb-ābād imi� bildik  
 Fenā-ender-fenā ma‘mūr-� bí-bünyād imi� bildik                                                                         

2 Hevā-y� bend-i zülfüñle muķayyed olan ey meh-rū
Feżā-y� ‘ālem içre ‘arŝadan azād imi� bildik 

3 Senüñle ā�ināl�ķ kesb idüb bí-gāneler her dem  
 Hele �imdi yanuñda ā�inālar yār imi� bildik  

4 �erār-� āte�-i āh-� Ģüsāmí itmedi nā�ir  
 Dil-i sengini anuñ ey göñül pūlād imi� bildik  
24a  

 129  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Ey felek dil-ħānesin yaķd�ñ perí�ān eylediñ  
 Sínemi mecrūģ idüb çe�mim ya��n ķān eylediñ  
 Yandurub nār-� firāķa kār�m efġān eylediñ  
 Rāģat-� rūģum Ģüsāmí ģāke miģmān eylediñ  

Ħūn idüb baġr�m felek hecr ile nālān eylediñ  
 Her �eh ü �ehzādeyi ģāk ile yeksān eylediñ  
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2 Ģayf ŝad ģayf ey felek kem dilleri ķ�ld�ñ ħarāb
Old� her bir nāzeníniñ mesken-i taħtü’l-türāb
Eylediñ nār-� firāķa hecr ile baġr�m kebāb
Ķalmad� ŝabra mecālüm çekmege yoķ dilde tāb

Ħūn idüb baġr�m felek hecr ile nālān eylediñ  
 Her �eh ü �ehzādeyi ģāk ile yeksān eylediñ  

3 Daġ daġ ģasret old� síne-i sūzān�muz  
 Buld� germiyyet göñülde sūzi�-i efġān�muz  
 Ķan döker bu çe�m-i ģasret tā ç�ķ�nca cān�muz  
 Cümle yanmaķdadur bizümle yār olan iħvān�muz  

Ħūn idüb baġr�m felek hecr ile nālān eylediñ  
 Her �eh ü �ehzādeyi ģāk ile yeksān eylediñ  

4 Mevsim-i kaģt u ne�āš źevķ ü �ādídir bu dem  
 �ehr-i cān�ñ heb metā‘� gussa-i derd ü elem  
 ‘Āķ�bet nū� eylediñ �āh Ģasan� zehr-i semm  
 Eylediñ �āh Ģüseyni Kerbelā’da sen ‘adem  

Ħūn idüb baġr�m felek hecr ile nālān eylediñ  
 Her �eh ü �ehzādeyi ģāk ile yeksān eylediñ 

5 Kendi nūr�ndan yaratm��ken ģabíbini �lah  
 Ħāk-i mü�k-ālūd� me’va eylediñ ol �ems-i māh

Çār-� yāriñ meskenine daħi idüb ģāk siyāh
Ģayder-i Kerrār’� itdiñ tíġ u �etm ile tebāh

Ħūn idüb baġr�m felek hecr ile nālān eylediñ  
 Her �eh ü �ehzādeyi ģāk ile yeksān eylediñ  

6 Kimseye bāķí degildir bu cihān-� bí-vefā
Zír-i hāki mesken eyler cümle �āh u gedā
Bu Ģüsāmí ķul�n� eyle tesellí ey Ģudā
Nūr-� çe�m cān-� cism meskeni Firdevs ola  
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Ħūn idüb baġr�m felek hecr ile nālān eylediñ  
 Her �eh ü �ehzādeyi ģāk ile yeksān eylediñ  
24b  

 130  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün 

1 Ŝanma senden ġayr� yā Rabb yār eylerler ‘ā��ķlaruñ  
 ‘A�ķ ile �evķini heb kār eylerler ‘ā��ķlaruñ  

2 Pervāne-ve� per yakmaġa ŝu gibi dā’im aķmaġa
Ġayr-� cemāle bakmaġa ‘ār eylerler ‘ā��ķlaruñ  

3 Cem‘ oluben çoķluķlarun bildirmezler šoķluķlarun  
 Senüñ ile yoķluķlaruñ var eylerler ‘ā��ķlaruñ  

4 Seyl ŝuy� gibi aķ�lub ölmez her yana taķ�lub  
 Yerlerin yanub yak�lub nār eylerler ‘ā��ķlaruñ  

5 Dilden ç�ķar āh-� pür-sūz� yaķd� ‘ālemleri düpdüzi  
 Bülbül gibi gice gündüz zār eylerler ‘ā��ķlaruñ  

6 Ķul�ñ Ģüsām ister seni ķ�ld� fedā cān u teni  
 Dívāne-ve� meskeni gār eylerler ‘ā��ķlaruñ  
24b  

 131  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Bilmek isterseñ eger erbāb-� ‘a�ķuñ ģāletüñ  
 Alma ey dil bir pula iki cihānuñ devletüñ  

2 Buca pervāz eyler ‘anķā gibi istiġnāda ol
Çekme ey dil ‘āķil iseñ kimsenüñ sen minnetüñ  

3 Varl�ġ�n maģv itmeyenler ġamdan āzād olmad�
Bu fenā-ender-fenānuñ çekme bār� miģnetüñ  
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4 Bilmediler ehl-i ģāliñ ģālini çün kim ‘avām
�tme anlar ile ülfet yire urma ‘izzetüñ 

5 Genc-i istiġnādadur ‘ārif ider mi ser-fürū
Ehl-i dünyānuñ çeker mi ‘āķil olan źilletüñ  

6 Lušf-� iģsānuñ Ģudā’ya kenz-i lā yefnādurur  
 Bí-šaleb iģsān idersüñ Ģüsām’a ni‘metün  
25a  

 132  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Kimseye hergiz olmam��dur �ād elinden ey ecel  
 Dā’im aġlar ā�inā vü yād elinden ey ecel  
 Bende-i �āh olmad� āzād elinden ey ecel  
 Dād elinden ey ecel feryād elinden ey ecel  

2 Eylediñ Bū bekr-i Ŝ�ddíķa nice dürlü cefā
‘Ömer ü ‘Ośmān’� gör kim bulmad� senden vefā
Ķande gitdi ģażret-i Ģaķķ’�ñ ģabíbi Muŝšafā
Dād elinden ey ecel feryād elinden ey ecel  

3 Teñrinüñ arslān� ķan� ol ‘Aliyyü’l-Murtażā 
Yā Ģasan ile ķan� �āh-� �ehíd-i Kerbelā
Geldi gitdi nice yüz biñ evliyā vü enbiyā
Dād elinden ey ecel feryād elinden ey ecel  

4 Nice gül yüzlüleriñ seyrān-gehini bāġ eylediñ  
 Ŝoñra döndüñ gözleri ya��n� �rmaġ eyledin  
 Sāye-ve� her serv-ķaddiñ ķara šopraķ eyledin  
 Dād elinden ey ecel feryād elinden ey ecel  

5 Nāzenínim �ol ģabíbe ķurb�n� ald� felek  
 Aġlad� ģālime ser-cümle insān ü melek  
 Nār-� firķat yaķd� cānum aġlarum ģa�re dek  
 Dād elinden ey ecel feryād elinden ey ecel  
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6 �eyħ Ģüsāmí eyler isen dā’imā āh u eníni  
 Kim ecel cellād�na ba� egdi her bir nāzeníni  
 Baġy old� her ne hāliñ meskeni zír ü zemín  
 Dād elinden ey ecel feryād elinden ey ecel  
25a  

 133  
 Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün 

1 Oñ�lmad� dil yāresi derdiñ ile aġlar göñül  
 Yoķd�r o derdiñ çāresi derdiñ ile aġlar göñül  

2 Ģüsnüñe olm�� mübtelā bulmaz o derde hiç devā
Baķd�ķca ģüsnüñe dā’imā derdiñ ile aġlar göñül  

3 �ām u seħer šurmaz yanar dā’im hecriñ zārí ķ�lar  
 Çe�miñden ķān aķar derdiñ ile aġlar göñül  

4 Yoķd�r diliñde rāģat� ķalmad� cānda šāķati  
 ‘A�ķ�ñlad�r ünsiyeti derdiñ ile aġlar göñül 

5 Varl�ġ�n� idüb nisār dost yol�na her ne kim var  
 Ārām� yoķ ķ�lmaz ķarār derdiñ ile aġlar göñül  

6 ��itdi vaŝf�ñ �eyħ Ģüsām derd-i dili artd� tamām
Āh ider ol her ŝubħ u �ām derdiñ ile aġlar göñül  

25a  

 134  
 Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün 

1 Eksilmedi dilden kesel ķ�ld�m nice �ühūd źelíl  
 Šā‘āte yoķ vaķt-i maģal �imdengerü inŝāfa gel  

2 Sehv ile ķ�ld�ñ çoķ ģatā yār�na faġfir lenā
Tā ki ne bu ķayd-� sivā �imdengerü inŝāfa gel  
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3 Ģāliñ n’ola yevmü’l-fenāda eylersiñ ol kūģ yād
Hiç itmediñ nefse cihad �imdengerü inŝāfa gel  

4 Tevfíķ ile eyle ķarín ya men hüva’l-lāhü’l-mu’ín  
 Hādí ola �er‘i mübín �imdengerü inŝāfa gel  

5 Eyle Ģüsāmí rūz u �eb endí�eñ ola ħavf-� Rabb  
 ‘Afv-� Ħudā’y� ķ�l šaleb �imdengerü inŝāfa gel  
25b  

135  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Mažhar-� envār-� źāt-� kibriyā pírim Ģüsām
Ŝūret-i ma‘nāda mir’āt-� Ģudā pírim Ģüsām

2 Mihr ü māh u burc-� eflāk-� ģāķāy�ķa ir tā
Hem sütūn-� k�yye-i ‘arż� semā pírim Ģüsām

3 Ķābe ķavseyn ķurb-� ev ednāya mi‘rāc ehline  
 Evvel āħir delíldir hemtā pírim Ģüsām

4 Ref‘ idüb b�raķ cemālinden ķald� zān
Ķalb-ārāy� göz göstere Ģaķķ-nümā pírim Ģüsām

5 Díde-i cāndan ġubār seyl ola rū�en saña  
 Nūr-� Aģmed s�rr-� �āh-� evliyā pírim Ģüsām

6 Maħzen-i genc-i velāyetdir kerāmet kān�d�r
Haste diller derdine dārü’l-�ifā pírim Ģüsām

7 Rūģ-� pākinde taŝarruf old�ġ� žāhir anuñ  
 Pādi�āhken fiġānedir dirsem pírim Ģüsām

8 Her nefes ervāģ baħ� ider ģayāt-� cāvidān
Menba‘-� āb-� ģayāt ģ�ż�rl�ġa pírim Ģüsām

9 ‘Ālem-i deryā-y� rāz-� evvelín ü āħirín  
 Žāhir ü bāš�nda s�rr-� lā-fetā pírim Ģüsām
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10  E�igine yüz süren bulur Ģüsamí menzilin  
 Mesned-i ‘ālí maķām-� evliyā pírim Ģüsām
25b  

 136  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 ‘Ārif-i esrār-� vaģdetdür cenāb-� �eyħ Ģüsām
‘Ālem-i rāh-� �erí’atdur cenāb-� �eyħ Ģüsām
Kā�if-i s�rr-� ģaķíķatdür cenāb-� �eyħ Ģüsām
Ķutb-� Ģaķķ pír-i šaríķatdur cenāb-� �eyħ Ģüsām

2 Zāyirān-� kabriniñ her maķŝad� ħaŝ�l olur  
 Dünyeví vü uħreví mašlūbuna vāŝ�l olur  
 Ŝ�dķ ile sālik olan esrār�na nā’il olur  
 Ķušb-� Ģaķķ pír-i šaríķatdur cenāb-� �eyħ Ģüsām

3 Ģażret-i pírüm Ģüsām�ñ kim šaríķince gider  
 Rūģ-� pür-nūrundan anuñ iktisāb-� feyż ider  
 ‘Ārif oldur nefse s�rr-� ģaķāy�ķ ke�f ider  
 Ķušb-� Ģaķķ pír-i šaríķatdur cenāb-� �eyħ Ģüsām

4 Me�hed-i pākinde anuñ eyle ħizmet dā’imā
Ey Hüsāmí old� rehber ol velí dā’im saña  

 Hem zünūbuñ ‘afv�n� oldur iden Ģaķķ’dan ricā
Ķušb-� Ģaķķ pír-i šaríķatdur cenāb-� �eyħ Ģüsām

25b  

 137  
 Mef’ûlü / Mefâîlün / Mef’ûlü / Mefâîlün 

1 Vaģdet meyini içdüm peymāne-i ‘a�ķ oldum  
 Lā-ya‘ķil olub geçdüm mestāne-i ‘a�ķ oldum  

2 Gör bašn�m� n’oldum gevher ile šoldum  
 Bir genc-i niģān buldum vírāne-i ‘a�ķ oldum  
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3 Mecnūn gibi šaġ a�dum vādi-i ġama dü�düm
Yār� görícek �a�dum dívāne-i ‘a�ķ oldum  

4 Odlara atub kendüm büryān olay�m ŝandum  
 ‘A�ķ āte�ine yandum pervāne-i ‘a�ķ oldum  

5 Bulduķda Ģüsāmí an� virdi göricek cān�
Gözden ak�dub ķan� merdāne-i ‘a�ķ oldum 

26a  

138  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Bāde-i cām-� ‘a�ķ ile sekrān olmu�um
Mest-i ‘a�ķ�m tā ebed nālān-� mestān olmu�um

2 Olmu�um müstaġrak nūr-� tecelliyāt-� Ģaķķ
Vādi-i ümítde Mūsā gibi ħayrān olmu�um

3 Ķalmad� ŝabra ķarār�m ‘a�ķla nūrān olub  
 Gül�en-i ‘ālemde bülbül gibi nālān olmu�um

4 Eyleyüb ir�ād içinde Manš�ķu’t-Šayr’� semā‛ 
Cümle maħlūķ� gör kim ben Süleymān olmu�um

5 Ģilķatim ‘a�ķla metíndir benüm ben ‘ā��ķum
Mebde-i s�rr-� ma‘ād ‘a�ķa ben kān olmu�um

6 Ben cemāl-i yāre ķar�u ey Hüsāme’d-dín bu gün  
 Yanmaġa pervāne-ve� ‘a�ķla sūzān olmu�um

7 Ķušb-� ‘ālem idi pírim vāriś oldum ben aña  
 Ģamdülillāh devletinde dehre sulšān olmu�um
26a  
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139  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Ma‘nā-i çār kitāb-� ‘ilmü’l-esmādur sözüm  
 Münteģab esrār-� vaģdetden müsemmādur sözüm  

2 Levģ-i dilde künt-ü kenziñ s�rr old� bir noķša  
 Kā�if-i remz-i ģaķíķat naķ�-� vālādur sözüm  

3 Noķša-i vaģdetdür ‘ālem levh-i dil bir noķša  
 ‘Ārife yekfi el-i�āre remz-i ímādur sözüm  

4 Šālib iseñ irmege ünsiyet-i cānāna sen  
 Men ra’na remzini ģulle müheyyādur sözüm  

5 Arzū-mend iseñ ey dil vaģdete birlikde ol  
 Cümle mevcūdāt içinde s�rr-� ālādur sözüm  

6 Külli �ey’in veche çün bāķíde ‘ayāndur �übhesiz  
 Ol ‘ayānda gizlenen esrār-� nādim sözüm  

7 Noķšan�ñ s�rr� iģāša eyledi kevneyni çün  
 Mü�kilāta ģulle isterseñ oķ� külli noķšay�

7 �eyħ Ģüsāmí’ye iģāša eyledi baģr-i ledün  
 Anuñ içün ķāf-� ķudret içre ‘ankādur sözüm  
26a 

 140  
 Mefâîlün / Mefâîlün / Feûlün 

1 Bu gün Mecnūn-ve� ħayrān-� ‘a�ķ�m
Yanar pervāne-ve� sūzān-� ‘a�ķ�m

2 Cihānda māl u cāha raġbetim yoķ
Ķulum ammā ki �āh-� sulšān-� ‘a�ķ�m

3 Ledünní ‘ilme Ģ�ż�r old� mür�íd  
 Ma‘ārif bezmine ‘irfān-� ‘a�ķ�m
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4 ‘Acib dívāneyim ‘U��āķ içinde  
 Ħurū�-� mevce-i ‘ummān-� ‘a�ķ�m

5 Enís oldu baña ‘ālemde derdiñ  
 Devā cūyunda Loķmān-� ‘a�ķ�m

6 Derd-i meyħāne-i ‘a�ķ-� Ģudā’dan  
 �çüb vaģdet meyin mestān-� ‘a�ķ�m

7 �arāb-� ģubb-� vaģdetle Ģüsāmí  
 Ezelden tā ebed sekrān-� ‘a�ķ�m
26b  

 141  
 Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün 

1 Göñlümde zaģm-� elem bilmem nedendür bilmezüm  
 Yoķ yirlere bu derd-i ġam bilmem nedendür bilmezüm  

2 �ām u seģerin aġlarum enhār olub ben çaġlarum  
 Göñlümde olan šaġlarum bilmem nedendür bilmezüm  

3 Çekmem behriñ ben ġam�ñ bilmem bu dehriñ ‘ālemiñ  
 Göñlümdeki derdüm hemín bilmem nedendür bilmezüm  

4 Gör neyledi hecriñ baña bí-gāneyüm ŝanki saña  
 Dilde olan renc-i ġ�ña bilmem nedendür bilmezüm 

5 Bí-çāredür göñlüm benüm āvāredür göñlüm benüm  
 Pür-yāredür göñlüm benüm bilmem nedendür bilmezüm 

6 Gör bu Ģüsām’�n ģālini zehr eylediñ sen bāl�n�
Göñlündeki āmālini bilmem nedendür bilmezüm  

26b  
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142  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Ģayli demlerdir cemāliñ görmege ben ħasretim  
 Göricek efsūn olur derd-i belā-y� miħnetim  

2 Dil tesellí buld� hecriñ ve firķatiñ çekdikce ben  
 Źevķim olmu�dur benim hecríñledir ünsiyetim  

3 Göremem āvāreyim gördükce kār�m āh-� zār
Haddin efzūndur benüm çe�m-i dilimde cür’etim  

4 Her neye bend olsa göñlüm çün felek eyler cüdā
Šāli‘im sa‘d olmad� yoķdur ba��mda devletim  

5 Derd-i ‘a�ķ�ñla Hüsāmí’niñ vücūd� yanmada  
 Dem-be-dem efzūn olur hecr-i ġam�ñla ģāletim  
26b  

 143  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Seni tenhāca bulub ya‘ni bir kez öpsem  
 Ģa�re dek görmez idi bu dil-i mahzūn ġam  

2 Ka‘be-i kūyuñda her dem var�r�m ol ŝanemiñ  
 Ki yüzi k�bledürür lebleri āb-� zemzem  

3 Ģālime raģm idüben çarģ-� ķarādan aġlar  
 Yir yüzine dökilen ŝubģ degildir �ebnem  

4 Her ķaçan la‘l-i lebiñ ģāletini itsem  
 Ġark ider çehremi e�k ile �ehā ol dem dem  

5 Ey Ģüsāmí def‘i ġam çāre dilerseñ bārí  
 Ģābire görseñ eger �erbet-i la‘liñ em em  
26b  
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144 
Mefâîlün / Mefâîlün / Feûlün 

1 Olal� ‘a�ķa āvāre göñlüm  
 Yana �ām u seģer bí-çāre göñlüm 

2 Gör neler dir ‘aceb dívānedir bu  
 Dem-ā-dem derde ister çāre göñlüm 

3 Ķarār�m yoķ benim bir yirde aŝlā
Felek-ve� devr ider seyyāre göñlüm  

4 Cihan içre benüm miģnet esíri  
 Olubdur dā’imā ŝad pāre göñlüm  

5 Hüsāmí’niñ olal� derdi efzūn
Görürsün göñli pür-yāre göñlüm  

27a  

 145  
 Feilâtün / Feilâtün / Feilâtün / Feilün 

1 Ģasret-i tíg�ñ ile sínemi ŝād çāk ideyim  
 Pā-y� būseñ hevesiyle özimi ħāk ideyim  

2 Dü�eyim e�igine ‘ālem-i tecríde varub  
 Menzilim ģażret-i ‘Ísā gibi eflāk ideyim  

3 Mün‘akis olmaġiçün pertev-i rūy-� dildār
Sayķ�l-� ‘a�ķa mir’āt dili pāk ideyim 

4 �erģā it síneñi ķadem hevesiyle didi yā Rabb  
 Ba��m üzre an� ben ‘ā��ķ-� ġam-nāk ideyim 

5 Ħār-� ġam šutd� Ģüsāmí o güliñ dāmenini  
 Nice bir ġonca-ŝ�fat yaķam� ben çāk ideyim  
27a  
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146  
 Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün 

1 Ģāk-i derūn� ravża-i pür-r�żvāna degi�mem  
 Naħl-i ķaddiñi sev-i ħ�rāmāna degi�mem  

2 Envār-� cebíniñ meh-i tābān cihāna
Ģāl-i siyehiñ necm-i d�raħ�āna degi�mem  

3 Ģüsn-i ruh� vaŝf�ñda ki hüviyyet-i nižām
Dívānece Süleymān’la Hasān’a degi�mem  

4 Nār-� ruħuñ ile urulan dāġ-� derūnum
Ey ġonca dehen lāle naġmāna degi�mem 

5 Zülf-i siyeh-i küfrüni billah o yāriñ  
 Ben an� Ģüsāmí hele ímāna degi�mem  
27a  

 147  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Ŝubģ-dem bāde-i ŝabūģ idelüm  
 Gel edā-y� ġ�dāy� rūģ idelüm  

2 Leb-i yāri ķoyub mey-i nāb�
�çmege tevbe-i naŝūģ idelüm 

3 Fetģ-i mestin kitāb-� derd-i ġama  
 Tende her �erha �ürūh idelüm  

4 Bülbül-āsā o derd ü ġonce-femiñ  
 Medģini her �eb ü ŝubūģ idelüm  

5 El irince Ģüsāmí kāh güline  
 Fikr-i ġam d�raz-� nūh idelüm  
27a  
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148  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Ģayl-i mülk behcine serdārdurur rūģum benüm  
 Cümle ħūban bende-i ģünkārdurur rūģum benüm  

2 Kahve cān-baħ�-� kevśerdir ħūbān bezminde  
 Anda bir civār� pür-envārdurur rūģum benüm  

3 N’ola var ise hezārān bülbül a�iftesi  
 Baġ-� ģüsn içre gül-i bí-çāredürür rūģum benüm  

4 �smiñi eñseme ħamū� eyler cihān ‘ā��ķlarun  
 Ķalbim içre rāst� esrārdurur rūģum benüm  

5 �a‘�a‘a ŝald� fürūġ ģüsn-i dār�na Ģüsām
Mihr-i ‘ālem tāb�ma ruģsār�d�r rūhum benüm  

27a-27b  

 149  
 Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Bi-ģamdillāh bu gün erbāb-� ‘ā�ķ�ñ kemteri old�m
Erenler ģizmetinde ben de pír ü perverí old�m
Beķābillaha vāŝ�l ehl-i ‘irfān�ñ biri old�m
Virüb cān u dili dildāre varl�ķdan berí old�m
Fenā baģrine ġarķ old�m ebed ölmem diri old�m

2 Mey-i vaģdetle sarģo�um ‘aceb mestāne sekrim var  
 Göñülden mest-i ‘a�ķ�ñ an�ñçün dilde źikrim var  
 Cihān�ñ ģubb-� cāh�ndan beríyem aña �ükrüm var  
 Ne mażíden meģāsíden ne istiķbāle fikrim var  
 Fenā bulmu�d�r aģvālim an�ñçün serseri old�m

3 �ri�di feyż-i Rabbāní baña pír-i šaríķatden  
 Mu‘aššar old� cān-� dil me�āmm-� būy-� vaģdetden  
 Rehā-yāb�m benüm hecr-i ģaķíķat mevc-i keśretden  
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Tecellí itdi mir’āt dile burc-� hüviyyetden  
 Bi-ģamdillāh bugün dídār-� Ģaķķ’�n mažhar� old�m

4 ‘Amā bezminde ben iśbāt-� maģv içün dü�üb f�kre 
 Teveccüh eyleyüb Ģaķķ’a iri�düm dā’imí źikre 
 Mežāhir olub žāhir mir’āt irdi çün bize 
 Ŝoyundum ħavf libās�ndan iri�düm noķša-i s�rra 
 O noķša içre maģv itdim vücūdum Ģaydarí old�m

5 Maķāmat gezüb bir bir özüm gāha kim irdim  
 �düb isķāš-� iżāhat sen ü benden ķamū geçdim  
 Ģüsāmí mašluba irdim niye bende beni buld�m

Sezā-y� Gül�ení’niñ s�rr�na mažhar olub geldim  
 Bugün muģabbetde ķamūnuñ rehberi old�m
27b  

 150  
 Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün 

1 Cürm-i ħašā kār�m benüm yā Rabbenā ente’r-Rahím  
 Uyd�m hevā-i nefse benüm old� yerim nār-� cahím  
 Oldun lisān�m źākiriñ ey Ħāliķ-i Ģayy-� Kerím  
 Yā ġāfire’z-zenbi’l-ģašā estaġfirullāh el-‘ažím  
 Virdim bud�r ŝubģ u mesā estaġfirullāh el-‘ažím  

2 Yā men yeri seri ħafā ķalbimde çoķdur māsivā
Ģālim n’ola yā Rabbenā ol gün ki ola yevmü’l-cezā
Ola �efí‘im Muŝšafā yessir-lenā yā Rabbenā
Yā ġāfire’z-zenbi’l-ħašā estaġfirullāh el-‘ažím  

 Virdim bud�r ŝubģ u mesā estaġfirullāh el-‘ažím  

3 Çün ķāb�ż-� ervāģ olan melek gelüb me’mūr ola  
 Asān it an� sen baña tā kim dilim mesrūr ola  
 Virdim hemí�e bu olub źikriñle dil pür-nūr ola  
 Yā ġāfire’z-zenbi’l-ħašā estaġfirullāh el-‘ažím  
 Virdim bud�r ŝubģ u mesā estaġfirullāh el-‘ažím 
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4 Münker Nekir iki melek ķabre var�nca geleler  
 Źikriñle rūģum üns idüb tevģídimi diñleyeler  
 Men Rabbüke diyüb baña kimdir resūlüñ diyeler  
 Yā ġāfire’z-zenbi’l-ħašā estaġfirullāh el-‘ažím  
 Virdim bud�r ŝubģ u mesā estaġfirullāh el-‘ažím  

5 Pírān ile ģa�r it beni yā Rabbenā budur ricām
Eyle tecellí-i cemāl müstaġraķ oldum envār�m
Kevśer �arāb�ndan içür ‘at�ān ol�caķ �eyħ Ģüsām
Yā ġāfire’z-zenbi’l-ħašā estaġfirullāh el-‘ažím  

 Virdim bud�r ŝubģ u mesā estaġfirullāh el-‘ažím 
27b-28a  

 151  
 Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Gehi sünbül gibi sevdā-y� zülfüñle perí�ānum
Gehi bülbül gibi derd-i rūħuñla zār-� giryānum

2 ‘Acib mi nūr-� fer ŝalsam meyān-� bezm-i ‘irfāna  
 Bu gün ey meh ü mihr nažma ħur�íd d�raħ�ānum

3 Baña ŝūret virüb ‘arż eylediñ mir’āt-� ruħsāruñ  
 An�ñiçün šūši-i gūya gibi böyle senehdānum

4 Ģašš�ñ esrār� ile cām-� la‘liñ old� eglencem  
 Gehi mestim an�ñiçün bezm-i ġamda gāh ħayrānum 

5 Šutal�dan ģār u ģüsní dāmān�n� ol vird-i ħandānuñ  
 Ģüsāmí gibi ben de ġonce-ve� ģāk-i giryānum
28a  

 152  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Ģadd yoķ cürm ü günāh�ñ ey ‘atās� çoķ Kerím  
 Tevbe yā Rabb didim estaġf�rullāh el ‘ažím  
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Seyyi’āt�m maģv idüb eyle ‘ināyet yā Kerím  
 Tevbe yā Rabb didim estaġf�rullāh el ‘ažím  

2 Keffe-i mízāna s�ġmaz etdigim ‘iŝyān benüm  
 Lušf ile iģsān seniñdir žulm-i ‘irfān�m benüm  
 ‘Afv ile ġufrān seniñdir zenb ile šuġyān benüm  
 Tevbe yā Rabb didim estaġfirullāh el ‘ažím  

3 Çekmeye nār-� ‘azāb� bende vü tāb u tavān
Lušfuñ ümíd eylerim rūz-� ģa�r ben el-amān
Ancaķ imān�mda özge dilde yoķdur ģ�rz-� cān
Tevbe yā Rabb didim estaġf�rullāh el ‘ažím  

4 Saña lay�ķ bir ‘amel yoķ dā‘imā kār�m ħašā
Va‘fu ‘annā Rabbenā yā Rabbenā faġf�r lenā
Cürm ü ‘iŝyān�ma nādim olub ŝubģ u mesā
Tevbe yā Rabb didim estaġfirullāh el ‘ažím 

5 Enbiyā vü evliyā içre baña itme ‘itāb
Budur yā Rabbi niyāz�m ķ�l du‘ām� müstecāb
‘Afv-� ġufrān�ñla eyle �eyħ Ģüsām� kām-yāb
Tevbe yā Rabb didim estaġfirullāh el ‘ažím  

28a  

153  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 ‘Ā��ķ�m ammā ki vāŝ�l-� yāre irmi�lerdenim  
 Bülbül-i gülzār hecr-i ħāre irmi�lerdenim  

2 Ħayr u �erriñ vir temyízdir kār�m benim  
 Ģaķķ� bāš�ldan seçüb iķrāra irmi�lerdenim  

3 Olmaz�m dünyā-perest ben fāriġ-i āzādeyim  
 Yoķluķ içre var olan her vāre irmi�lerdenim  

4 Keśret-i emvāc virmez źerrece baña keder  
 Ben cenāb-� ģażret-i Ġaffār’a irmi�lerdenim 
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5 Cürmüm içün raģmet-i Raģmān’a ķ�ld�m istinād
Raģmeti sebķ eyleyen settār’e irmi�lerdenim 

6 ‘�lm ile ‘ayne’l-yaķín olmu�um rehber Ģüsām
Rāh-� Ģaķķ’da ben hezār esrāra irmi�lerdenim  

28a  

 154  
 
1 Ģaķķ’�ñ sevgilisi diniñ ulus�

Sensiñ ey ģażret-i Ģüsāme’d-dín  
 Dergāh-� ‘izzetiñ gerçek velísi  
 Sensiñ ey ģażret-i Ģüsāme’d-dín 

2 Ŝavma‘a ħānesinde dā’im diz çöken  
 Riyāżetler idüb çilleler çeken  
 Āh idüb gözünden ķanl� ya� döken  
 Sensiñ ey ģażret-i Ģüsāme’d-dín  

3 �ģyā itdiñ tamām ehl-i �slām�
Cedd-i cehd eyleyüb ķ�ld�ñ aķdām�
Ģażret-i resūlüñ ķā’im maķām�
Sensiñ ey ģażret-i Ģüsāme’d-dín  

4 Muģibbiñ derví�iñ çoķdur gayet de  
 Her biri bir kū�ede šā‘atde  
 Ħalífesi olan her vilāyetde  
 Sensiñ ey ģażret-i Ģüsāme’d-dín  

5 Sensin ol bedreķa-i rāh-� hidāyet  
 Kā�if-i esrār ehl-i velāyet  
 Pi�vā-y� �slām pír-i šaríķat  
 Sensiñ ey ģażret-i Ģüsāme’d-dín 
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6 ‘Arab’da ‘Acem’de añ�lur nām�ñ
Mür�id-i kāmiliñ ħāŝ ile ‘ām�ñ
Efendisi sensiñ Aģmed Ģüsām�ñ
Sensiñ ey ģażret-i Ģüsāme’d-dín  

28b  

 155  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Ŝūretā bir ķašreyim ma‘níde baģr-i bí-giran  
 Źerreyim ammā ki her bir źerremiz �ems-i cihān

2 �ķtibās-� nūr iderler ne felek seyyāreler  
 Ģiŝŝe-yāb feyż alur bizden zemín āsumān

3 ‘�lmimiz cümle ‘ulūm�ñ evvelidir çün bizim  
 �btidā vü intihādur ‘ilmimiz olmaz nihān

4 Çünki kerremnā dinildi �ān�ña ādem olub  
 Aģsen-i taķvím ķul�n eylesün sende ‘ayān

5 Ölmeden evvel ölenler iģyā-y� cān�na
Himmet-i pír ile bulurlar ģayāt-� cāvidān

6 Keśret içre farķ ol�nmaz ey Ģüsāmí künt-i kenz  
 Vaģdetiñ serāy�d�r saki an� cümle beyān
28 b  

 156  
 Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Bu gün kūy-� ħarābāna ayaġ�n� ķoyan gelsün  
 Nedür keyfiyyeti ‘a�ķ�ñ �arāb�n� duyan gelsün  

2 S�rr-� meydān-� ‘a�ķ içre fedā-y� ser iden server   
 Bu gün Ģallāc-� vaķt olub dil ü cāna
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3 Derisini ŝoyarlarsa ser-ā-pā āh u zār itmez  
 Nesími gibi çün kendin bahād�rdan ŝayan gelsün  

4 Fenāfillāh olub tecrídi iden ihtiyār-� ‘a�ķ 
Ķabā-y� fāħiri evvel vücūdundan ŝoyan gelsün  

5 Bi-ģamdillāh imām oldu Ģüsāmí’ye bu gün píri  
 Füyūżat aģdine her bir cemā‘at uyan gelsün  
28b  

 157  
 Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Ķarār itmez göñül bir dem senüñ a�kuñ ile ħayrān
Gehi gül gibi �ād ise gehi bülbül gibi nālān

2 Ģüdāvendā senüñ ‘ā��ķlaruñ dā’im seni özler  
 Cemāliñ arzus� ile iderler cānlar�n ķurbān

3 Göñül mir’āt�n� ŝad-pāre iden dest-i ķudretdir  
 Yine ‘U��āķa her yüzden cemālin itdirir seyrān

4 Göñül bir ne�vedir bezm-i muģabbet arzus� ile  
 Gehi lā-ya‛kil ü sergerdān gehi mest ü sekrān

5 Ģüsāmí’niñ māl u ģāl ma‘lūm �erífiñdir  
 An�ñ eksikliginden giç idüb fażl�ñ eyle ġufrān
28b-29a  

 158  
 Mefâîlün / Mefâîlün / Feûlün 

1 Görürsen ŝūretā bir kemterim ben  
 Velí ma‘níde s�rr-� Ģaydar’�m ben  

2 Füyūżāt-� ilāhídir kemālim  
 Šaríķ-� müstaķíme rehberim ben  
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3 Nice dem ħizmet itdim ehl-i ģāle  
 Bu rāh-� Ģaķķ’a pír ü perverim ben  

4 Kemāl ehline ya‘ni old�m mi’rān
Mükemmel ehl-i ģāle mažhar�m ben 

5 Ben ‘abdu’l-lāh old�m mažhar-� tām
Bu ismiñ s�rr�na çün mažhar�m ben  

6 Ģüsāmí’ye ke�f olub baģr-� ģaķāy�ķ 
Ģaķíķatde ene’l-Ģaķķ söylerim ben  

29a  

 159  
 Mefâîlün / Mefâîlün / Feûlün 

1 �arāb-� ‘a�ķla sermest olanlar  
 Ģicāb-� ķald�rub Raģmān’a gelsün  

2 Ģumār-� ġafleti tārik olanlar  
 �çüb vaģdet meyin uyana gelsün  

3 Dilinden varl�ġ�ñ maģv idüben  
 Özüni yoķ idüb insāna gelsün  

4 Ma‘ā� emrinde kān ģażret-i Ģaķķ
Ma‘ād aķl ile dívāne gelsün  

5 �arab-� vaģdet-i nū� eyleyeler  
 Bitirsün kendüni mestāne gelsün  

6 Bize lāz�m degildir ehl-i inkār
Gerek küfr ü gerek ímāna gelsün  

7 Olubdur ķašremüz çün vāsi‘  
 Ģüsāmí ķašreler ‘ummāna gelsün  
29a  
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160  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Meskeniñ olmu� šut ey göñül çarģ-� berin  
 ‘Āriyetdir ol saña cāy�ñ senüñ zír ü zemín  

2 Cennet-i ‘irfāne vāŝ�l olagör ‘ārif isen  
 Hāzihí cennāti ‘adnin fedħulūha ħālidín  

3 Ģāliķ’� gör Ģaķķ’a vir göñlüñ ‘alāy�ķdan geçüb  
 Ģażret-i �brāhim gibi di La uģibbü’l-afilín  

4 Māsivā çek ferāmū� dilden ç�ķar  
 Terk-i dünyā ķ�ld� cümle enbiyā vü mürselín  

5 Zínet-i dünyāy� terk it ey Ģüsāmí pír ol  
 Didi çün el faķr u faħrun ģażret-i Sulšān u dín 

29a  

 161  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 �ehsüvār-� mülket-i ma‘nā-y� ‘irfānum bugün  
 Ma‘den-i źerr-i yetímim nūr ittikānum bugün  

2 Çün iden der-ŝ�fat mestān u sarģo�� olub  
 Ben bí-keyfiyyet-i ‘a�ķ ile sekrānum bugün  

3 Çün didi el faķr u faħrun ģażret-i �āh-� resūl
Faķr u faħr eyleyen envār-� ihsānum bugün  

4 Ŝūretā gördüñ faķírim bir gedāyum bí-nevā
Mecmu‘-� bezm-i fenā mülkine sulšānum bugün  

5 �rs ile esrār-� vaģdet irdi pírimden baña  
 Rāh-� Ģaķķ’a sālikāne ŝāģib-erkānum bugün  
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6 Himmet-i pírān ile esrār-� tevģíde irüb  
 Rāh-� ‘a�ķ içre Hüsāmí merd-i meyānum bugün  
29b  

 162  
 Mef’ûlü / Fâilâtün / Mef’ûlü / Fâilâtün 

1 ‘A�ķuñ oldu ģālda�um s�rr içinde s�rda�um
‘Ā��ķlaruñ yolda�um āh iderüm dün ü gün  

2 Ben ‘ā��ķum aġlarum cānu çeker šaġlarum  
 Ŝular gibi çaġlarum āh iderüm dün ü gün  

3 Enís old� ġām baña celís old� hem baña  
 Hecr keder elem baña āh iderüm dün ü gün  

4 Hecriñle yürek yāre old� göñül āvāre  
 Bu derde bud�r çāre āh iderüm dün ü gün  

5 Ģasret oldum yüziñe mü�tāķ idim özine  
 �remedüm iriñe āh iderüm dün ü gün  

6 Çoķdur derdüñ ey Ģüsām içirilür ħām ‘ālem  
 Ģaķķ’dan geldi ve’s-selām āh iderüm dün ü gün 

29b  

 163  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Āyet-i envār-� ķudsí kibriyāyuz biz bugün  
 Mažhar-� esrār feyż-i lā-fenāyuz biz bugün  

2 �bn-i vaķt olmu��z ķayd-� ta‘allūķdan beri  
 Žāhir ü bāš�nda nefy-i māsivāyuz biz bugün  

3 Vāŝ�l-� mevt ķ�l ente mevt esrār�na  
 ‘Ālem-i ervāģ ile feyż-ā�ināyuz biz bugün  
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4 Rūģ-� aķdesle mücerreddür bizüm ervāģ�muz  
 Diriyüz hem ölmeziz ķudsí a�nāyuz biz bugün  

5 Mü�kilāt-� metin �erģ-i ders-i ‘a�ķ� okuduñ
Rehberiyüz rāh-� Ģaķķ’uñ reh-nümāyuz biz bugün  

6 Külli �ey’in hālikun naŝŝ�ndaki illādayuz  
 Vechede müstetir-i kenz-i ħafāyuz biz bugün  

7 Biz ġaybü’l-ġayb�ñ esrār�yuz žuhūr itdi Ģüsām
Kenz-i maħfíde ‘ayānuz pür-ŝafāyuz biz bugün  

29b  

 164  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Göñül kime meyl eylesün sen güzel maģbūb iken  
 Źevķ-i serveri n’eylesün derd-i ġam�ñ merġūb iken  

2 Cürmümüzden geçile mi yaram�zlar seçile mi  
 Gizlü s�rlar aç�la m� sen Settāru’l-‘uyūb iken  

3 Lušuf bize ilāh�m�z ‘afv it bizim günāh�m�z
Ya kim olsun penāh�m�z sen Ġaffāru’z-zünūb iken  

4 Ġuŝŝa cān�m�z ala m� mü�killer ele gele mi  
 Ķalbimiz baġl� ķala m� sen Fettaģu’l-ķulūb iken  

5 Ģüsāme’d-dín derdin söyler miģnet-i ġamdan āh eyler  
 Göñüllerde elem neyler sen Ke��āfu’l-kurūb iken 

29b  

 165  
 Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 �ehādetden cüdā dü�mek muķadderdir bu cān bir gün  
 Ķašre šopraķ elbetde idersin mekān bir gün  
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2 Ne deñlü ŝ�ģģat-i cān ile itsen kām-rānl�ķlar  
 Vücūd�ñda senüñ emrāż-� merg olur ‘ayā bir gün  

3 Nice miħnetler idüb aġ�r�nca akçe ħarc itsen  
 Gelince vaķt-i ‘Azrā‘il saña virmez aman bir gün  

4 Gerek �skendere var gerekse sen Süleymān ol
B�raġurs�ñ be-kār-� yār sen ey �ah-� cihān bir gün  

5 Cuyū�-ārā m� mír-i mírān olsañ ‘ālemde  
 Tek-i tenhā olursuñ mülk-i ‘uķbā revān bir gün  

6 Ne deñlü kuvvet-i pāzūya mālik pehlivān olsan  
 Getürür arķañ� yire senün devr-i zamān bir gün  

7 Ferāģ-āmíz olan bu ģān-ķāh ģażret-i píriñ  
 Firāķ-� mātemiñ ile ider āh-� fi�ān bir gün  

8 Oġul babaya baķmayub ola yevmü’l-yefer el-mer’ü  
 Biri birisine gire zemín ü āsuman bir gün  

9 Olub e�rāš-� sā‘at nefes nefes ölmede ‘ālem  
 N’ola žāhir olur ise ķ�yāmetdir ni�ān bir gün  

10  Ne sūduñ var Ģüsāmí āhenín bārūna girseñde  
 Senüñ dest-i ecel alur boġaz�ñ� hemān bir gün  
30a  

 166  
 Mef’ûlü / Mefâîlün / Mef’ûlü / Mefâîlün 

1 Derd ehli dil-āver dín-i cānāna ħaber virsün  
 Bí-derd olan ‘ālemde cānāna ħaber virsün  

2 Güller nice al itdi bülbüllere gül�ende  
 Ey bād-� ŝabā söyle yarāna ħaber virsün  

3 Bir gün gözüm ya�� dünyāy� ħarāb eyler  
 Seylāb-� deñiz varsun ‘ummāna ħaber virsün  
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4 Šušu�d� ķamū ‘u��āķ ‘a�ķ āte�ine dü�di
Yanmaķ nice olur �em‘-i pervāne ħaber virsün  

5 ‘A�ķa ķul olan āħir old� M�ŝ�r’a sulšān
S�rr-� vak‘as�n Yūsuf-� iħvān ħaber virsün  

6 Ģālāt-� mey-i ‘a�ķ� ey pír-i muġān söyle  
 Mestāneleri dürlüsün meyħāneleri ħaber virsün  

7 Çün kenz-i ģaķāy�ķdan lebríz-i fevāid old�ñ
Bu �eyħ Ģüsām Aģmed ‘irfāna ħaber virsün  

30a  

 167  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 ‘Ālem-i vaģdet bulunmaz virmeyince naķd-i cān
Cān ile cānān bir olmaz olmay�nca naķd-i cān

2 Cān virüb cān almayanlar bulmad� cānān�n�
Maģv u iśbāt ehline olur bunun s�rr� ‘ayān

3 Varl�ġ� naķdin virüb yoķluķ metā‘�n almayan  
 Sūd� yoķ sevdādad�rlar bu yolda çoķ zamān

4 Māsivādan geçmeyen irmez maķām-� vaģdete  
 Lā-mekān iķlími içre tutamaz her-giz mekān

4 Rehber-i rāh-� ģaķíķat old� Kur’ān-� Kerím  
 Ķ�l te�ebbüś oldurur ģablü’l-metín ins ü cān

5 Olma sa’y it s�rāt-� müstaķímin sāliki  
 Ķalbine nur-� hidāyet gün gibi šoġsun hemān

6 S�rr-� tevģíde irersen ey Ģüsāmi bunda sen  
 Cennet-i firdevs-i ‘alāda olursun kām-rān
30a  
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168  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Āsitān-� pír-i cennet bildi çün insān olan  
 Mesken-i faķr u fenādan źevķ alurlar ‘ā��ķān

2 Cām-� ‘a�ķ� sāķiyā bezm-i ezelden içmeyen  
 Ķ�lmayan ķālū belā esrār�n� dilde nihān

3 �remez ‘ayn-el yaķíne içemez ābu’l-ģayāt
Ģ�ż�r-ve� kesb idemez dünyāda ‘ay�-� cān

4 �rdi taģķíķa taķlídiñ y�ķub bünyād�n�
�tmeyen esrār-� tevģíd bu yolda hem ‘ayān

5 Ģubb-� dünyādan muŝaffí ķ�l göñül mir’āt�n�
Pāk idüb naķ�-� sivādan ķalmaya hiç ünvān

6 Göresin anda cemal �āhid-i maķŝūduñ�
Berķ ura nūr-� ģaķíķat nitekim �ems-i cihān

7 Gide žulmāní ģicāb ke�f ola esrār-� Ģudā
Rāh-� Ģaķķ’da rehberiñ ola senüñ rūģāniyān

8 Sidr ü levģ-i ķalem-i ‘ar� ile kürsí nāmdan  
 Yā niçün maħlūķ olubdur bu zemín ü āsumān

9 Yā sekiz cennet nedür r�żvān ile ģūr nedür  
 Ħuld ile šūbā nedendür kevśer-i bezm-i cinān

10  Ādeme secde nedür ya emr-i iskan s�rr� ne
‘Ārif iseñ ‘ilmü’l-esmādan eyle gel beyān

11  Çün bilürsin tepdügin s�rr� ģaķíķat ey Ģüsām
Yā niçün vārid olubdur emr-i Ģaķķ ger fiġān

30b  
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169  
 Taģmîs  
 Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Ezelden olmu�um ‘ā��ķ benüm ser-mest ü ser-gerdān
Söyünmez āte�-i ‘a�ķ� dökülse üstüne ‘ummān
Bugün meyħāne-i dehre ‘aceb geldimse ben sekrān
Tecellí-i �evķ-i dídār�ñ beni mest eyledi ħayrān
Ene’l-Ģaķķ s�rr�n� cāndan an�ñçün eylemez pinhān

2 Mey-i ‘a�ķ ile taģmír eyledi çe�mim old�m bārí  
 Vücūdum içre bir bir ……….. ol deñlü olup sārí   
 Nažardan māsivā kendi ģasedünden olub ‘arí  
 ‘Acib ħayrān-� mestim kim bili�de bilmezim yāri 
 Gözüm her ķande kim baķsa görinür ŝūret-i Raģmān

3 O �āh�ñ ‘a�ķ� derdinden duyuldu cümle esrār�m
Cemāliniñ tecellísi giderdi ġayret ü ‘ār�m
Varaldan āsitāñ�na ķamū ma‘dūm olub kār�m
Yüzin görelden o yāriñ ķamū maģv old� hep var�m
Beķā buld�m fenā buld�m beķāda olmu�um sulšān

4 Benüm ol s�rr-� Yezdāní benüm ol nūr-� Raģmāní
Benüm her anlar�n �āh� velāyet taħt�n�n cān�
Benüm ol āb-� ģayvāní benüm ol cānlar�n cān�
Benüm ol dürlü deryāyí benüm her ma‘deniñ kān�
Benüm ol der-i bí-hemtā benüm ol baģr-i bí-pāyān

5 Yüce pervāz ider rūģ�m cihān� pür ider dār�m
Šušub āfāķ� heb nūrum šolu dünyāya esrār�m
Göñül pervāz ider ‘ar�a ben öyle murġ-� šayyār�m
Semāda seyr ider s�rr�m cihāna šold� envār�m
Taķaddüsler cemi‘ísi benüm s�rr�mda ser-gerdān

6 Beni bilmeklige �āhā ‘anāŝ�r�ndurur ģāciz  
 Süleymān-� zamān�m ben benüm destimdedür mu‘ciz  
 Degil Āŝaf eger açsam kitāb-� ma‘rifetden cüz  
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Benüm ‘ilm-i ledünnümde hezārān Ģ�ż�r olur ‘aciz  
 Benüm her bir tecellímde nice biñ Mūsā’lar ħayrān

7 Benüm çe�mim dü kevneynde š�ls�m bendidür muģkem  
 Egerçi ŝūretā aģķar velí ma‘nídeyüm ekrem  
 Ŝaķ�n ŝanma beni ģāriś ki bütün cümleden aķdem  
 Görürsün ŝūretā ādem benüm emrimdedür ‘ālem  
 Felekler de melekler heb baña maģkūmdur ins ü cān

8 Eger berzaħdaki cānlara ger dirsem bi-iźní ķūm
Huften olmu� a‘żāya eger dirsem bi-iźní ķūm
Remím olmu� ‘ižāme hem eger dirsem bi-iźní ķūm
Çürümü� tenlere bir kez eger dirsem bi-iźní ķūm
Yal�n ayaķ u ba� aç�ķ kamūsu šuralar ‘uryān

9 Benüm nušķumlad�r ancaķ cihānda söylenen sözler  
 Benüm yan�mdadur sem‘iñ i�ittigi gören gözler  
 Benüm nūrumla žāhir old� heb e�yā beni özler  
 Bu ay u y�l bu y�ld�zlar bu giceler bu gündüzler  
 Bu yaz u ķ��lar u güzler benüm emrimdedür yeksān

10  Cihān�ñ intižām� heb benüm kālimdedür �imdi  
 Ledün ‘ilmi heme žāhir benüm ģālimdedür �imdi  
 Kunūz-� Ģaķķ daħi cümle benüm elimdedür �imdi  
 Cihān š�ls�m�nuñ bendi benüm elimdedür �imdi  
 Benüm bu gün bu meydānda benümdür šob ile çevgān

11  Benüm rūģu bu ekvān�ñ benüm ‘ar�� bu Raģmāñun  
 Benüm ‘ilmi bu ‘irfānuñ benüm dirligi ģayvānuñ

Benüm cān� o cānān�ñ benüm bezmi o �āhānuñ  
 Benüm �āh� bu meydānuñ benüm devri bu devrānuñ  
 Benüm cān� bu cānlaruñ benümle dirilür her cān

12  Benüm dünyāy� var iden bu pāzār içre kār iden  
 Benüm gülzār� ħār iden na‘im-i rūm� nār iden  
 Ki �āh� tāc-dār iden benüm bí-mār-� zār iden  
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Benüm Manŝūr’u dār iden benüm aġyār� yār iden  
 Benüm her var� var iden benüm giden benüm duran  

13  Ben evvel var idim zāhid degildir eyle gülden  
 Bunuñ taģķíķi feth olmaz �ecā‘atle bení źülden  
 Olursa olur an�ñ fetģi Ģaķķ’a dā’im tevekküldür  
 Degildim ŝudan ne šopraķdan yāģud Nílden  
 Ben irden var idim irdim münūr yoġidi bu ezmān

14  Ne zāhid ibn ü ānum ben men-i keyf ü semānum ben  
 Ne baģt-� gün fiġānum ben ne  hod ibn-i falānum ben  
 Ne fevķ-i āsumānum ben cihāns�z bí-cihānum ben  
 Zamāns�z bí-zamānum ben mekans�z bí-mekānum ben  
 Dü ‘ālemde hümāyum ben benüm her görünen kūrān

15  Ŝorarsan ibn-i ‘aššārum Ģüsāmí’yüm Ŝamed ģaķķ� 
Baña lāy�ķ olan añlar kimüm ben hem bu taģķíķi
Nesebden hem müberrāyum kelām�ñ �ān-� taŝdíķi
Ŝorarsan E�ref oġluyum ne Rūmum ne �zniķí
Benüm ol dā’imü’l-bāķí göründüm ŝūretā insān

30b-31a-31b  

 170  
 Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

Hamdi-i Ba�dādi Nurullah li-hazret-i ‘aziz 

1 Zehí Mecnūn ki nā-per-i vasfā-y� Leylā’dan  
 Zehí ‘ā��ķ ki müstaġni temā�ā-y� tecellādan  

2 Cemāl-� ‘a�ķ� her laģža teferrüc eyleyen ‘ā��ķ 
‘Acib mi evvel-i ģašš� eger ma‘�ūķa zíbādan  

3 O kim pür-nāb ide himmet oķu meydān-� ‘irfānda
Geçürmez sa‘y ile hergiz ni�ān-� mā ‘arefnādan  
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4 Mükemmel olmayan gözler ‘ināyet tūtiyās�ndan  
 Muķarrerdir ki olmazlar münevver nūr-�Mevlādan  

5 Ne çe�m olsun o kim yanmaz cihāna nūr-� Ģaķķile  
 Ne s�rr olsun o kim görmez o nūr� cümle e�yādan  

6 Fenā ka‘ridir ey Ģamdí sevād-� lücce fi’d-dāreyn  
 Yüzi aķ olsuñ an�ñ kim ba��nda var bu sevdādan  
31b  

171  
 Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün 

1 Vaģdet meyin nū� eyledik mestāneyiz �imdengerü  
 ‘Aķl-� ferāmū� eyledik dívāneyüz �imdengerü  

2 Ģaķķa’l-yaķíne irmi�üz hecri ferāmū� itmi�üz
Deryā gibi cū� itmi�üz ‘ummāníyüz �imdengerü  

3 Ben Ģaķķ ile Ģaķķ olmu�um ben bende Ģaķķ’� bulmu�um
Gayri ferāmū� itmi�üm bí-gāneyüz �imdengerü  

4 Bezm-i ezel didim belí terk eyledim cān u dili  
 Didi bir Ģaķķ velí cānāneyüz �imdengerü  

5 Fikr-i sivāy� neyleriz dünyā ġam�n� çekmeyiz  
 Biz ey Ģüsāmí �üphesiz bí-gāneyüz �imdengerü  
31b  

 172  
 Fâilâtün / Fâilâtün /Fâilâtün / Fâilün 

1 Ħāne-i ķalbi münevver eyledi envār yā hū
S�rr-� Ķur’ān’da hüveydā eyledi esrār hū

2 ‘Ārifiñ evrād� hūdur źākiriñ eźkār� hū
‘Ā��ķ�ñ cān u dilinde münbasiš efkār� hū



142 
 

3 Dest-i ķudret eylemi� taģmíd-i cisme hū ile  
 Eyledi ma‘mūr an�ñçün ķalbimi mi‘mār-� hū

4 Hū diyü dünyāya geldim giderim yā hū diyü  
 Eyledim bezm-i elestde ben ezel iķrār-� hū

5 �sm-i hū ebrār�ñ old� ey Ģüsām derdiçün  
 Eylesün dilde tecellí dā’imā āśār-� hū
31b  

 173 
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Sevmeden ey bülbül-i dil kimse ol dildār sev 
 Bir güli āħir severseñ ol gül-i bí-ħār� sev 

2 Šūši-i šab‘�ñ süħan-sāz olmaķ isterse eger  
 Bir �en-i āyíne ruħsār u �eker-güftār� sev  

3 Gör ne mü�küldür ķul olmaķ her sitem-cū �ehlere  
 Ģurū�ende hele bir �āh-� dil-i izār� sev  

4 Derdiñe tímār olub ŝ�ģģat gerekse cismiñe sev  
 Ey dil-i ģāš�r-�ikeste ol göz-i bí-mār� sev 

5 E�k-i çe�miñ yollar üzre gör nice seylāb olur  
 Ey Ģüsāmí sen hele bir sarħo�-� reftār� sev  
32a  

 174  
 Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Kelām�ñ gevher-i ģaķíķat yā Resūlallah  
 Dehān�ñ menba‘-� deryā-y� ģikmet yā Resūlallah  

2 Nihān-� serv-ķaddiñ sāye-vār olmaz zemín...........  
 Vücūduñ nūr-� pāk Rabb-i ‘izzet yā Resūlallah  
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3 �ehen�āh-� serír-i taħt-� evreng-i risaletsin  
 Le-‘amrük ba��na tāc-� nübüvvet yā Resūlallah  

4 Denildi �ān�ña levlāke levlāk ey �āh-� ‘ālem  
 Sen olduñ kā’ināta baģr-i raģmet yā Resūlallah  

5 Humār-� derd-i hicriñle ħarāb-ender-ħarāb oldum  
 Cemāliñ rü’yetidir baña vuŝlat yā Resūlallah  

6 Keremkāra ķapuñda bir gedā-y� bí-ser ü pāy�m
Nigāh-� merģamet eyle �efķat yā Resūlallah  

7 Bu ‘abd-i pür-ķusūruñ �eyħ Ģüsāmí’ye �efā‘at ķ�l
Umar�m rūz cezās�ndan �efā‘at yā Resūlallah 

32a  

 175  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 E�ref-i ism Lā ilahe illallah  
 Źikr iden olur āgāh Lā ilahe illallah  

2 Meftā ģayydur cinānun ekmelidür ímānuñ
Ma‘nās�d�r Ķur’ān’�n Lā ilahe illallah  

3 Źākiriñ pür-nūr ider ķalbini ma‘mūr ider 
 Zenbini maġfūr ider Lā ilahe illallah 

4 Māsivādan çek eliñ vird itsün bun� diliñ  
 �sm-i ‘ažamdur biliñ Lā ilahe illallah 

5 Š�fl-� diliñ ġ�dās� ‘ā��ķlar�ñ du‘ās�
Künt-i kenziñ ma‘nās� Lā ilahe illallah  

6 Ģaķķ’a ‘ā��ķ iseñ eger vird eyle �ām u seher  
 Ola Ģüsāmí’ye rehber Lā ilahe illallah  
32a  
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176 
Mefâîlün / Mefâîlün / Feûlün 

1 Nedir bilsem bu zaħm�ñ ve himmetini ne  
 Devā sensün benüm derdüm emíne  

2 Çeker büryān olub yanmaķda dā’im  
 Gözüm giryān derūnuma nemíne  

3 �ri�mez ‘ā��ķ� olmayanlar aŝla  
 Hele ‘ārifleriñ hiçbir demíne  

4 Olmam dirsen eger Ģaķķ’dan ħaberdār
Yeti� bir kāmiliñ ir himmedine  

5 Ŝafā-y� ‘ay�a degmez ey Ģüsām
Bu dünyān�ñ sürūr�yla ġam�na

32a  

177  
 Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Rūģuñ mir’āt-� Ģaķķ nūr-� Ģudā’dur yā Resūlallah  
 Ŝaç�ñ ve’l-leyl s�rr u ve’z-żuģādur yā Resūlallah  

2 Żiyā-y� mihrüme nūruñdan ald� ey kerem kān�
Senüñ nūruñla ‘ālem rū�enādur yā Resūlallah  

3 Zünūbum bār�n� çekmez vücūdum kūh-� ķāf olsa  
 An�ñçün dā’imā ķaddim dūtādur yā Resūlallah  

4 Yüzin sürmek diler ‘U��āķ-� zār�ñ ravżanā
Derd-i alā-y� lušfuñ mültecādur yā Resūlallah  

5 Fedā eyler saña cān�ñ Ģüsāme’d-dín ķabūl eyle 
 �efā’at eylemek aña sezādur yā Resūlallah 
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32b  
 178  

Mef’ûlü / Fâilâtün / Mef’ûlü / Fâilâtün 

1 Ķapus�d�r �eri‘at derūn�d�r ģaķíķat  
 Nihāyeti ma‘rifet bilinmez ölmeyince  

2 ‘Ayn� degil ġayr�dur ġayr�nuñ ġayr�dur
Bu źevķi bulamazsun ġayr�y� sürmeyince  

3 Göremediñ yüzini bulamad�ñ özüni  
 Settarl�ġ�ñ ŝ�fāt�n egnine almay�nca  
32b  

 179 
 Müstef‘ilâtün / Müstef‘ilâtün 

1 Geliñ yanalum āte�-i ‘a�ķa
Serler virelüm āte�-i ‘a�ķa

2 Bil cāna minnet çekegör zaģmet  
 Pervāne-ŝ�fat āte�-i ‘a�ķa

3 ‘Ā��ķ olanlar dā’im yanarlar  
 Síne yaķarlar āte�-i ‘a�ķa

4 Her gice ķā’im olma gel nā’im  
 Yan yaķ�l dā’im āte�-i ‘a�ķa

5 Yansun dil-i teni ‘a�ķ-� Ģudā’dan  
 Yan Ģüsāmí sen āte�-i ‘a�ķa
32b  
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180  
 Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün 

1 Ebģār olur her ķašremiz ‘ummān olur ħayrān bize  
 Baģr-i hüviyyet źerremiz źerrāt olur seyrān bize  

2 Vech bize old� ‘ayān esrār�m�z ħalķa nihān
Old� dilim iki cihān kenz-i ħafídir kān bize  

3 Dildāre vāŝ�l olmad�ñ sen cān göziyle görmediñ  
 Aśār-� Ģaķķ’� bilmediñ maģremdurur insān bize  

4 Endí�eye dü�düñ beyhūde gel çekme ta‘ab  
 Ģaķķ’dan hidāyet ķ�l ta‘ab hādídir fermān bize  

5 Hel yesteví Ķur’an’dadur bilmekligi Ķur’an’dadur 
 S�rr�ñ Ģüsāmí cāndadur cānān olandur cān bize  
32b  

 181                        
Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Lušf-� Ģaķķ olmazsa ‘afv çāre yoķdur bir günāh
Ba��n� ša�larla dögsen eyleseñ her bir gün āh

2 Rūz-� maģ�er ģażret-i Ģaķķ’a nice virdim cevāb
Defter-i a‘māl ile ‘arż ol�caķ rū-siyāh

3 Nice inkār eyleyim gizlü günāh itdiklerim 
 Söyleye dívān-� Ģaķķ’da ola her ‘użvum güvāh

4 Çekmi�im dünyāda ben ķayd-� ta‘alluķdan elem 
 Sāye-ve� dü�düm ayaġa bende yoķdur ģubb-� cāh

5 Ey Ģüsāmí olmazuz ħavf-� cehennemden emín 
 Ķalmazuz ķaši‘ recā-y� ‘adl var lušf-� ilāh
32b  
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182  
 Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Tehí ŝanma derūn her bir ģubūbu cūy-� āb üzre  
 Ķurulmu� çe�melerdir her �en-i ‘ālicenāb üzre  

2 Ŝaķ�n �eddād-ve� yapma bínā-y� ķaŝr ķaŝr ile  
 Esās� her binān�ñ bilmi� ol old� ħarāb üzre  

3 Ķoyub bālin zarífetin maŝnu‘-� fer�i terk ile  
 Kefe berdū� idüb āħir seni ķorlar tarāb üzre  

4 Murād el virmez kimseler śābit ķadem bunda  
 Bu dehr-i bí-śebā hāli dā’im inķ�lāb üzre 

5 Ģüsāmí derví� Aģmed ġam yimez dehriñ cefās�ndan 
 Cihān�n ħilķati zírā ki gördüm �żš�rāb üzre  
33a 

 183 
Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Eger kim ……………. eśer var ise źāt�ñda
Muķayyeddir senüñ pír-i ‘azíziñ iltifāt�ñda  

2 Fenāfillāh olub tecríde gir ölmezden evvel öl  
 Ecel cām�nda içersiñ ‘āķibet �ifā yoķ memāt�ñda

3 �çen kevśer �arāb�ndan ģayāt-� cāvidān buldu  
 Gerekmez bana ey Ģ�żr-� zamān ģayāt�ñdan  

4 Nuķū�-� zínet-i gerdūna meyl itme gel ey ġāfil  
 Bilürsin kim beķās� yoķ bu dehriñ śebāt�ñda

5 �ikāyet eyle Aģmed Ģüsāmí dehr-i fāníden  
 Diger-gūne olmu� iħvān� gördüm ka’ināt�ñdan  
33a 
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184  
 Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün 

1 Manŝūr-� dilde ma‘nā-i esrār olursa da  
 Fā� itmez an� źerrece berdār olursa da  

2 ‘A�ķ-� mecāz� n’eyleyim ‘a�ķ� gözleriz  
 Olmazsa da ceh fā‘ide bir yār olursa da  

3 Sulšānum ‘a�ķa bende-i fermān-ter olal�
Ba� egmeziz dāneye ģünkār�m olursa da  

4 Tezād-� muģabbetiñde šāli‛í kü�ād
Olmaz ne deñlü miģnet ile zār olursa da 

5 Eyle cefā-y� dosta Ģüsāmí taģammül sen  
 Ġam çekmez isteyen gülüni ħār olursa da  
33a  

 185  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Ma‘nā-i esrār-� ‘a�ķ� kāmil insānda ara  
 Pertev-i mir’āt-� vechi yāre var cānda ara  
 Cevher-i dūr ma‘āní ma‘denin var kānda ara  
 Genc-i ‘a�ķ� ister iseñ dil-i vírānda ara  
 Ģ�żr-ve� āb- ģayāt� žulmet-i tende ara  

2 Gül�eniñ ħar�ñ ķoyub bū-y� gül-i r�żāy� bul
Žāhir ü bāš�n vücūduñ maģv idüb Mevlā’y� bul
Mekteb-i ‘irfāne gel gir s�rr-� ev ednāy� bul  

 Rāh-� Ģaķķ’a seni ir�ād eyleyen ma‘nāy� bul
‘Ālem-i ma‘nāy� šālib-i kāmil insānda ara  

3 Kāmil olma nefs-i �um vir cihād ile melāl
Tā ki rūz-� ģa�re dek ola lušf-� Ģudā-y� Zülcelāl
Çün tecellí vü cemāl old� saña źevķ-i viŝāl
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On sekiz biñ ‘ālemi ke�f eyleseñ bulmaķ muģāl
Seni yoķdan var iden Mevlā’y� var sende ara  

4 Žulmet-i cehli gidermez olsa žahr�nda kitāb
Sükker ile beslesen šūší olur mu hiç ġurāb
Gerekse ‘anķā olur m� per açub inse kitāb
Her ģacerde gevher olmaz ma‘den olmaz her turāb
Zāhidā gir baģr-i ‘a�ķa dürrü ‘ummānda ara  

5 Erendir ‘U��āķ olan dilde ola źikriñ daħi
Dā’imā lušfuñ šaleb eyler ider �ükrüñ daħi
Tesellí-baħ� oldu her dem ‘ā��ķa f�kriñ daħi
‘�lmü’l-esmā vü rumūzuñ men ‘aref s�rr�n daħi
Añlamaķ �ān�nda ise an� sen ‘irfānda ara  

6 Ey Ģüsāmí mü’min oldur her i�i Ģaķķ’dan bile  
 Ník ü bed rāż�d�r dā’im Ģudā’dan ne gele  
 Kim ki mir’āt-� dilini jeng-i mā‘āŝíden sile  
 Šālib-i dídār olub her ki�iden himmet ola  
 Ġāfil olma var mašlab� s�rr-� Ķur’an’da ara  
33a-33b  

186 
Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün / Mefâîlün 

1 Ķulūb-� ehl-i hāliñ źikr ü fikri dā’imā Allah  
 An�ñçün ‘a�ķ u �evķ ile ķ�lurlar nāle-i her gāh

2 Tecellí-i cemāl-i lem‘a ya� olsa derūn�ñda
�r�idir her cihetden gū�-� cān�ñ śümme vechulllah  

3 Bilenler künt-i kenziñ s�rr�n� āgāh olup Ģaķķ’dan  
 Ene’l- Ģaķķ s�rr�n� i�‘ār ider her ‘ārif-i billāh

4 Muģiš u külli �ey’in ve hüve me‘aküm remzini fehm it  
 Saña senden iri�e tā tecellí-i cemālullah  
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5 Kime kim cizye-i ‘a�ķ�ñ ide maģv eyler ol kendiñ  
 Fenā-ender-fenādan ķurtulub bulur beķābillāh

6 Ģüsāmí’niñ dil-i cān� iri�di nūr-� tevģíde  
 Aña baģr-i ģaķāy�ķdan keremler eyledi Allah  
33b  

 187 
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Vuŝlat olur her i� yār ile bili�ince  
 ‘Ārif olurmu� ki�i kāmille bulu�unca  

2 Šālib-i dünyā olan iremedi menzile  
 Varl�ġ� maģv ider yokluġa iri�ince  

3 Fāní vücūdu n’eder bunda ķor an� gider  
 Bāķí ģayāta irer dost ile ŝata��nca  

4 Ben dost ile olay�m ölmezden evvel öleyim  
 Hele kendimi bulay�m dost ile görü�ünce  

5 ‘Aķl� ķoyub ‘a�ķa gel eyleme šūl-i emel  
 Niceye dek bu cedel ‛a�ķ ile al���nca  

6 Yunus Emre dilinden derví� Ģüsām söyledi  
 Deryā-y� ‘a�ķa dalarm�� ķa‘rine iri�ince  
33b  

 188 
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 �āh-� iķlím-i Ģudā’s�n yā ‘Aliyyü’l-Murtaża
Tāc-dār-� evliyās�n yā ‘Aliyyü’l-Murtaża

2 Ma‘den-i dürr-i saādet s�rr-� sulšān-� resul  
 Menba‘-� cūd-� ŝafās�ñ yā ‘Aliyyü’l-Murtaża
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3 Hāk-pākiñ tūtiyā-y� çe�m-i cān ola n’ola  
 ‘�llet-i ķalbe devās�ñ yā ‘Aliyyü’l-Murtaża

4 Bār-gāh�ñda velíler oldular cārūb-ke�
Pādi�āh-� dü-serās�ñ yā ‘Aliyyü’l-Murtaża

5 Yā imāmu’l-müttaķín lušfuñ o ‘ā��ķlar�ñ
Ehl-i derde sen devās�ñ yā ‘Aliyyü’l-Murtaża

6 Ķal‘ idüb bir darb ile bāb-� metín-i Ħayber’i  
 Ya‘ni sen �ír-i Ģudā’s�ñ yā ‘Aliyyü’l-Murtaża

7 Žāhir ü bāš�n Ģüsāmí lušfuñu eyler ümíd  
 Bir kerem-kān� ‘atās�ñ yā ‘Aliyyü’l-Murtaża
33b-34a  

 189  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Maķdem-i pākiñ ķaçan dünyāy� rū�en eyledi  
 Nūruñ ile ‘ar�-� ‘alāy� müzeyyen eyledi  

2 Mihr-i pírānd�r ki ma‘mūr olub peyk-i Ħalíl  
 S�rr�m� an�ñçün Ģaķķ aña teslím eyledi  

3 Šín-i źāt�ñ senüñ nūr-� Ģudā’dur yā resūl
Źerre-i mihr-i ruħuñ ħur�ídden aģsen eyledi  

4 Ol nihāl-i ķāmetiñ dü�mez yire hiç sāyesi  
 Nūr-� pāk-i aķdesin ārāyi�i terk eyledi  

5 �nķ�bāz-� ķalbine mahzūn iken derví� Ģüsām
Na‘š-� pākin ħāš�r� meksūr eyledi  

34a  
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190  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Rūģ-� pür-nūruñ Ģudā ārāyi�ten eyledi  
 Kāināt� ħilķāt-i źāt�ñ müzeyyen eyledi  

2 Źerre-i mihr-i rūħuñ çün �ems-i tābāndur senüñ  
 Cennet-i ‘alā-y� nūruñ rūz-� rū�en eyledi  

3 Nūr-�Mevlād�r ser-ā-pā š�ynetiñ ki nūr-� Ģaķķ
Sāyesi olmaz vücūduñ nūra ma‘den eyledi  

4 Cümlenin aŝl-� fürū‘� sensin ey ħulķ-� ģüsn  
 Źāt-� pākiñ cevher-i ervāģa mesken eyledi 

5 Yūsuf’uñ nūr-� cemālin buld� senden zíb ü fer  
 Vech-i pākiñle an�ñ ģüsnüni aģsen eyledi  

6 Olmasa senden kerem mü�kil olur hāl ey Ģüsām
Hizbine dergehiñ Ģaķķ cāy-� me‘men eyledi  

34a  

 191 
 Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün 

1 Yand�r Ħalíl āsāb�n� hākister it cān u teni  
 ‘Ā��ķ n’ider on� bun� tek bulay�m Mevlā seni  

2 Dilerseñ bezm-i nār it yandurub yaķ teni zār it  
 Gül�eni gel güli ħār it tek bulay�m Mevlā seni  

3 Yüz ķaras�d�r sūdumuz yansun dili bí-dūzumuz  
 Sensin bizim maķŝūdumuz tek bulay�m Mevlā seni  

4 Ben rāż�y�m yā Rabb saña her ne gelür senden baña  
 Bin cān�m olursa fedā tek bulay�m Mevlā seni  
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5 Dervi� Ģüsām’a ķ�l meded bāb�ñdan itme an� redd  
 Šolsun derūna ‘a�ķ-� derd tek bulay�m Mevlā seni  
34a  

 192  
 Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün 

1 Oñulur m� derd-i ‘a�ķ�ñ ey göñül hiç yāresi  
 Aña merhem derd olur ol dertdür anuñ çāresi  

2 Āte�e girmeklik ile ķāl olurmu� sím ü zer  
 Ķāl idüb telvíni yaķmaķ sālikiñ sermāyesi  

3 Gel cihād-� nefs idüb vāŝ�l olup gider kendiñ  
 Nār-� tevģíd ile yansun nefsinin emmāresi  

4 Ŝān olur mir’āt-� ķalbi māsivādan pāk olan  
 Her kim olursa cemāl-i vech-i Ģaķķ āvāresi 

5 Sālik-i rāh-� Ģudā olan šufeyl-i evliyā
Feyż-i aķdesdendir an�ñ š�fl� ol gehvāresi 

6 ‘A�ķ-�Mevlā ile lebríz oldu ķalbin ey Ģüsām
�stemem mümtāz olursa bu cihān mehpāresi                                                                                                

34a  
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SONUÇ 

Bu çalışmamızda; Klasik edebiyatımızın Fuzûlî ve Bâkî gibi iki dev çınarının gölgesinde, 

onların meydana getirdiği mükemmel eserlerle, Arap ve Fars edebiyatları karşısında kendi 

kimliğini kazandığı 16. yy’da, dînî-tasavvufî edebiyat alanında eser vermiş olan Şeyh 

Hüsâmeddin Uşşâkî’nin Hayatı, Edebî Kişiliği, Tarikatı, Eserleri ve Divanı’nın 

transkripsiyonlu metnini ele aldık. 

Şeyh Hüsâmeddin Uşşâkî, 16.yy’da yaşamış, mutasavvıf bir şairdir. Dînî-tasavvufî 

edebiyatımızda önemli bir yere sahip olan Şeyh Uşşâkî, Halvetî tarikatının Uşşâkî koluna 

mensuptur. Mensubu bulunduğu tasavvûfi ekolün âdab ve erkânını öğretmek, kalplere 

Allah aşkını, peygamber sevgisini yerleştirmek amacıyla divanını oluşturmuştur. Divan, 

dînî, tasavvûfi, didaktik konuları işleyen bir çalışma olup, sanat kaygısıyla yazılmamıştır. 

Mensub olduğu tasavvufî ekolün temel öğretilerini ele alan eserde, vezin açısından bazı 

kusurlar görülebilir. Aruzun başarıyla kullanıldığı nazım şekillerinin yanında, vezinsiz bir 

takım nazım şekillerini de görmek mümkündür. Son derece güçlü kasidelerin ve 

gazellerin bulunduğu divanın geneline bakıldığında, halk söyleyişine yakın bir üslubun 

tercih edildiği görülmektedir. Ancak Allah aşkının, peygambere olan muhabbetin dile 

getirildiği coşkulu söyleyişli beyitler, derin manalar eseri sıradan bir eser olmaktan 

uzaklaştırmıştır. Bunun yanında eser döneminin dînî-tasavvûfi anlayışını aksettirmesi 

bakımından da önem arz etmektedir. 

Bu çalışmamızda, muasırları arasında ayrı bir yere sahip olduğunu düşündüğümüz mana 

erlerinden mürşîd-i kâmil bir zât olan Şeyh Hüsâmeddin Uşşâkî’nin Divanı’nın 

transkripsiyonlu metnini vererek onun şahsiyetini, şiir dünyasını, kurucusu ve piri olduğu 

tasavvufî ekolü belli bir ölçüde tanıtmayı amaçladık. Bu düşünceyle yapmış olduğumuz 

çalışmamızla kültürümüze ve edebiyat tarihimize bir katkı sağlamayı hedefledik. 

Çalışmamız sırasında farkında olmadan yaptığımız hatalarımızın hoşgörüyle karşılanacağı 

ve çalışmamızın bundan sonra bu alanda yapılacak çalışmalara bir basamak teşkil edeceği 

umudunu taşıyoruz. 
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Ek 1: Divanın Tıpkıbasımı
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